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Nox ERAT. 

Și am auzit un glas puternie. 

Apocalipsul, e "o 

a . , + j. ; 
de AP N a i 

a noapte... pe cimpie umbrele-aciim se 'ntinsâse, 
S iar pe cer îngerii strei candelele aprinsese; 

peste lire e tăcâre, inimile odihnesc ; 
kiar durerea încetâse în sufletul omeieat:. . 
Totul doanne.... codrii tainică î-și ascund cu îngrijire 
cîntărâții lor miestri cu-a lor dulce ciripire ; 
ntimai buhna uricicâsă și cu șoimul răgușit 
scot din cînd în cînd în der cite-un țipet amorţit. 
Mai îne6lo se întinde I6cul cu înalte mâluni; 
ncelintite dorm ascunse în nocân a săle văl, RR 
și resfring în întundrie mii de focuri ce clipese 
cite stele pe-a sa făță de pe. cer se oglindesc. 
Munţii negri n depărtire pe sub geâna 'mtunecâtă, 
îndosesc în vălul nopții fruntea lor cea fulgerâtă. 
Este vâra cînd în câruri îngeri de milostivire, 
în genunki plecâți se roâgă pentru-a limei mintuire, 
și vărsînd amăre lăcrîmi Dumnezeului cerese 
mai întivzie urgia păcâtului strămoșesc.



a 
Este oâra cînd postul, stăpinit de suferință, 

î-și i6 lira și pornește, singurâtecă ființă, 

să într6be m sinul nopții ticita dumnezeire, 

despre-a sufletului soartă, despre-a 6mului menire: 

ce sîntem și unde mergem ?... şi de unde noi venim ?..., 

astă jalnică, țărină pentru-ce o lăcuim 2... 

Un minut, o clipă ntimai este.viâța noastră "n lume, 

un filg slab câre nu lâsă nici o urmă, nică un nume, 

o scîntâe ce clipește ca, stelițele căziite, 
râze triste și duioâse ce se sting abi€ năsetite! 
Apoi Râul câre este mârele stăpinitor ; 

el din fișă kiar cuprinde pe strmânul muritor, 

î-l munceşte zi și noapte; el e vicței aprig vînt, 

și nu-l lăsă, și nu-l lăsă păn nu-l piine în mormint. 

Apoi moartea, și războiul cu-a lor brâţe de arâmă, 
umplind limea, cu cadavre şi victime peste sâmă ; 

„Sfiicioăsele fecioâre, eri de nuntă pregătite, 

înundind cu a. lor singe câpeștele pingărite; 

Avistid pentru dreptâte, din Atena aluneât. 

și Socrât pentr'-o ideie cu otrâvă adăpât; 

iar Hristos pentru frăție ş'o mai biină legiuire, 
răstignit pe ertice 'mdătă dup” o criâdă skingiuire ; 

Galileii, făr de rușine, la mincitină osindit, 

în genunki tăgăduește adevărul pipăit! - 

Apoi v6kia tiranie și popoârele 'mpilăte, - 

turmele fără de număr ce's de veâcuri condemnite 

să muncească îm muncă cridă un pămînt neioditor 

udind brazdele useâte cu sudoirea frunței lor. 

Iudea în robie tirînd lanțul din Sion, .



și crescînd cu-a săle lacrimi âpele din Babilân; . 
Egiptenii cu bici aprig, silind un întreg popor 
să înalțe ecatombe pin la câr regilor lor; 
Apoi Xerxe înginfâtul, rege fir de omenie, 
vrind să stringă n a lui ghiâre pe poleita Grecie. 
Încurind apoi s'arâti Roma cea nesățioisă ; 
ca învinge, cotropeşte, și dispoâie pin” la oâse; 
apoi cavalerii aprigi, Mezul-ev posomsrit, 
înbrăcât în zâle crâțe, pân în ereştet oțelit, 
timp grediii, făr de dreptăte, timp de josnică robie, 
cu războiie nesfirşite, cu poporul în prostie; 
Mahomet, un sclav din lime, cu urdiile meruntăte, 
ferccînd în lanţuri grâle perdiita creștinătâte. 
Apoi Cezarul cel tînăr ce din Galia porneşte, 
duice-o nâţie întreâgă și la nord o 'ntroenește, 
lâsă n urma sa blestemul fiilor de moștenire, 
și poporului ce-l cîntă o cumplită răsplătire. 

Ce! atitea fapte criâde nesfirşite 6le sint? 
mo să se mai curme-odâtă pe acest bitrin pămînt? 
și plancta astă v6kie, cuibul de nelegiuire, 

nu se 'ntoarce dela dinsa soârele cu oțărire! 
Na să vie ?n limea asta timp mai vesel, mai sGnin, 
legi mai blinde, înfrățire, bucurii fir de. suspin! 

De aceste ginduri triste mintea mea înpovorătă, 
obosește,.. lira-mi câde... pe colina spulberâtă, 
și pleoâpa mea înkisă, simte întuneric mâre,... 
Încurând furtiină, trăsnet, Iimile în- tremurăre,.
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Apoi o tăcsre-adincă, un hâos nemăsurit... 

Ce auid?... în depărtire trimbița a resunât!... 

Este oâra judecăţei, e glăsul dumnezeese, 

resplătirea așteptâtă peste ncâmul omenese!,.. 

Cind deodătă o lumină falnică, nemărginită 

se revarsă și străbâte prin pleoipa-mi amorţită.. . 

Am crezut că e nocânul de lumină arzătoâre, 

co încunjură în spățiii puterea cea creatoire! 

Am ereziit că se.vădeşte dărul cel. făgăduit, - 

ndui l6gi, altă dreptâte și pămîntul înoit... 

mizerabil! ... oră ziuoa... eră soărele luci6s 

înălțind pe-un cer albastru discul sei cel lumin6s, 
iar pe păjiștea 'nverzită unde tâurii mugeâii 

pășteâii turmele pestrițe, iar piistorii buciumăii,. . 

Tot învie... codrii tainică aseultâii eu fericire, 

cintărâții ler măestri cu-a lor dulce ciripire; 

niimai buhna uricioâsă și cu șoimul răgușit; 
fug departe ?n întuneric; glăsul lor-ati amuţit. 

Munţii negri "n depărtâre pe sul geâna inrouâtă 

î-și înalță cu mîndrie fruntea lor cea asudită; 
mai depârte se întinde licul cu 'nf6rite mâluri, 
mișcînd tainic pe sub unde înereţitele lui văluri, 

şi resfringe în lumină mii de jerbii ce lucese, | 

cite râze dela soâre pe-al săii piept se oglindesc... 

Dar vai!... aste mîndre răze şi mărcțe străluciri, 
ascund trista noastră viâță cu-a ei vecinice măhniră. 
A natirei frumuseță, kipul ci încîntător



indosese brățul puternic Râului triumfătân:! 
Atunci obosit se plecă arzitâr sufletul mei, 
nică prin vis măcâr nu vâde dreptâtea lui Dumnezei!



Aegri somnia. 
3 

Pon.



AEGRI SOMNIA. 
Â. 
Cp 

dese de a limei privire zaomotoâsă, 

lăcâș al Fărdelegei ș'al iirei veninoâsă, 
de pâtimă furnicâr, 

tinde-o ideie' sfintă, o nobilă simțire, 

o umbră de dreptâte, scintâie de 'nfiăţire 

le câuți înzădâr; 

Unde-o fatălă lege, și lupta: cea nedreaptă 
a Binelui cu Răul în inimă-mi deşteaptă 

un kin neîmpăcât; 

iimde-a pătruns întâtul gîndirea omenească 

otrâva, îndodlei și moartea, sufloteașcă,; 
a veăcului păcât, 

Ei fug, ducînd cu mine amărul meii desgust 
departe.... în natiră, și pâcea cat să gust 

sub cârul lucitâr, 
tinde-a zimbit speranţa pe-a sufletului edle, 
și unde-a scris dovâda puternicici sâle, 

înaltul Creator!



Erâ 'nti'o zi de vâră, cînd cîmpul străluceşte, 

cind tOtul în natură ce vesăl și zimbește 
sub cerul limpezit; 

cînd pâserea ușoâră, zburdalnică, voioâsă, 

înalță în dumbrâvă cântări melodioâse 

cu glas neobosit; 

Cind spicele de âur în lânuri îndesite, 

ca vălurile mării de vînt rostogolite, 

“la soâre să plecâii; 

șin râdiuri cu verdeâță şin umbră afundâte, 

trecea un freâmtt dulce, șin unde parfumâte 

zefirii să seăldâu! 

Cind iute ca scintâia năprasnică în zbor, 

fug văpezi rindunele ce moiie pliscul lor 

în riul încrețit; | 

iar pe deasupra văci, părălăă de turturele, 

Sadâpă la izvorul știut niumai de €le, 
Ș în codri tăinuit,



Sub cerul fără margini, drept soârele luci6s, 

un vultur să "'nvirteşte, încât şi maiestos 
în falnicul săi zbor; 

și umbrele actima plecâte cătră sâră, 
dealingul pe cîmpie ca umbrele de vâră, 

cădeâit încetișor. 

Iar ei câre privisem fipturile mărcțe, 

atita strălucire, ș'atite frumusețe 
să las, nu mă 'ndurâm; 

sub râze de lumină, pierdit în admirâre, 

în codru singurâtec, urmâm pe o cărâre, 

și noaptea. aşteptâm. 

Cind D6monu 'mdoslei ce-ades mă viziteăză, 

și noaptea, cît de lungă, la lampa mea veghiâză 

cu okiii neadormit; 

ca șarpele Seriptiirei gindirca 'mi ocolește, : 

Șin mersul ci nesigur, statornic o pindeşte, 

Şo paşte pironit. 

În tainele naturi, pe vesela, cîmpie, 

ce-atita admirâsăm, c'o râră ghibăcie 

contraste “i arătă;
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contraste 'ngrozitoâre te mintea revolteăză, 
- Și câre de cind limea în lime triumfeâză, 

Șinvâei vor triumfă! 

În iarba zmiălțuită, un grier singurătee, 

— ființă skiloaiti — cu glâsul săii prostâtee, 

tot ţipă răguşit; | 
și mai departe o broască prin mlaștini să tire oște, 

oloâgă, fără since, și trist orăcăește . - 
că șărpele-a simțit. 

Ş'o larvă uricioâsă prin floră î-și făce câle, 
minjind limpedea rouă cu lungă bâlele sâle, 

şi oarbă șkiopătind; | 
o pâsăre: de noapte și cîrnă și buhoâsi, 
cu căngile-ascuţite, cu âripe scămoâse 

prin umbră filfiind; | 

Şin scorbura uscătă, nemernicul painjin, 

se spinzură ca naiba pe fire lungi de-un stinjin, 

și (se 'n sus șin jos; 

inte ca suveica aleargă pe-a lui coâte, 

firul de se rumpe, un altul itite seoâte 

din ghebul săi hid6s, 

și 

Și



E trist să vezi cu Gkii așă nepotrivire: 
deoparte lucruri mîndre, a liimei strălucire, 

și falnice făptini, 

dealta lucruri hide, în tină lăcuite, 

cu forme uricioâse, oloâge și ciuntite 
trăind sub dărmătiiră. 

Atunce răul Demon, văzind a mea tristeță, 
din noit mă înpresoâră, co perfidă bliudeţi, 

și eriide măguliri; 
peirea î-mi arâtă și luptele cu silă, 
colomba sfășiâtă de vultur fără milă, 

și vâcinice măniri. 

Respins de-a-mea credinţă, pierdiită, moștenire, 
cl stărue, matrâge cu râcea sâ privire, 

Șin fâță neclintit, 
mă 'ncunjură cun zimbet șo râră vielenie, 
sub fel de fel de forme m “atâcă, mă înbic, 

Protâi neobosit! 

EI timpul răscolește din veâcuri neștitite, 
seriptările antice a vrâmilor treete, 

Sibile și profâţi;
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arâtă Universul cșit din întinplăre, 
popoârele lăsâte spre cruda înpilâre 

a xăilor sumeți; 

— Abi6 planta voastră, în spâțiu să ivește, 
şi âpele-o îneâcă și focul o loveşte 

ca lucru blestămât!. 
Șin tina acea, n6uă, pribâga, omenire, 
remâsă fără lege şi fără ocrotire; 

păcâtului s'a dât! - 

Atuncă încâpe Răul pe lime să domniască,; 
sub arma născocită co trăi vrăjmășască, 

popoărele cădeâii; 
Și om pe om ucide, o crime neuitâte! 
kiar fiul pe părinte, kiar frâtele pe frâte, 

cînd doi nimai erâi! 

Şi nici o providență! nici bine, nici dreptâte; 
o l6ge de arâmă: cruda Necesitate, 

ce bintuc mergi! 

Religitinea, frică, virtiitea elevetire, 

viâța o pedeapsă, durârea moștenire, 

Și Moartea, Dumnezeu!
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De vrei să mergi cu mine, Poiit arătă actma, 
cum totul e nimica, cum toâte pier ca spuma, 

pe-acest bătrîn pămînt; 

cum timpul fără milă, pe liciul peirei, 
în giulgiii învăleşte viâța omenirei 

Șo culcă în mornint! 

Şi cum, nu știți nimica din ce să fâce'm lime, 
și cum trec generâţii întregi și fără ntme, 

ca vâlul peste val; 
Șin noaptea astă crâdă ce viâță să numește, 
uitârea vă rămîne, ea singură clădește 

| al vostru ideal! 

Și cîtă âre Omul ştiinţă câștigâtă, | 
prin muncă nentreruptă şi veghie necurmâtă, 

Și crincene sudori; | 

nimic nu poâte zmulge din taina neştitită ; ; 
ca tâurul din jiguri pe brazda începiită 

cl moâre-adesedri ! 

x ma 
5 

. , - ai a cs Și altul de”l urmeâză acdiaș soartă âre, pe 
și vecinie ride timpul privind cu nepăsâre an 

Pa Gmului nceâz! 

           C4 
84 CAR     
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Şinvecă rămîne vălul pe taina cea ascunsă, 

şi vecinică enigma, de minte nepătrunsă, 

din 'veâcmi pănă azi! 

Atunci fiori mă prinse... gîndirea-mi fecioriască, 

credinţa ce primisăm în câsa părințiască, 

amâr Sa zauduit! 

simțiiti că am veninul... și pentru ntiiaoâră, 

speranța mea pierdută, în sinu-mi st strecoâră 

un șarpe... pîngărit! 

-Şi mult aviil atunce căință amărită, 

gîndind de-această faptă la, maica mea iubită 

ce'n Lege n'a eresetit; 

şi la speranța sfintă, în suflet zimbitoăre; 

izv6rul mîngierei, cereasca așteptâre, 

ce. prune am fost avit! 

iza 

“De-a fi trăit atunce, pe mine să mă vâdă, 

în noaptea astă tristă a Demonului prâdă, 

strmânii mei părinţi; 

mar r fi urit din suflet cu„toătă a lor iubire, 

mi-ar fi aruncât blestemul evomplită urgisire, 

saii drepte pocăinți.
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Dar astfel este vedcul; știința ne ucide! 
şi pentru totdeatina, ea câlea ne înkide, 

spre ccriăl luminds ! . 
Trăind fi” de crădință, perim în desper 
vița noastră este o lungă torturâre, 

sfirșitul fioros! 

âre;



II. 

Căzusă acm ziiia, plecâst mindrul soăre, 

lăsînd văpăi în urmă de foc strălucitoâre 

pe-un ceriii nemărginit; 

o pulbere de âur, de râze înflăcărâtă, 

scădea treptăt în umbră sub culmea depărtătă, 

spre largul Asfinţit ; 

Părea carstso lime alăture cu-a noastră! 

așă st erimădise sub bolta cea albastră 

vâzdihul arzător! 

Şi râzele rtsfiînte, căzind din stinci în stinci, 

„... înrubinâsă munţii și văile adinci, 

și A Şi codrul sunător ; 

„sar mârea neclintită cu cdriiil s6 uneşte; 

pe liciul sâii falnic ca vesăl oglindește 

în unde de opâl, 

a linei blinde răze, și stelele m iviălă, 

st joc pe a sa fâță ca fire de peteâlă, 

pe-o mâsă de cristăl! 

 



De mult amurgul sărei departe să lăţisă, 
și turmele păstorii spre stâul le pormisă, 

Și focu ?n cer sa stins; 
odihna, pâcea, somnul, prielniea, recoâre, 
parfiimul acăl dulce de fdri mirositoăre, 

pe lime sai întins. 

Din cînd în cînd s'atide un miiget sinaurâtec; 
e cerbul din pustie cu glâsul său stlhâtee, 

a codrilor moștedn ; 

șo stea să deslipește din bolta albăstrie, 
Și trce ca săgeâta pe-a cdriului cîmpie, 

și ciide în oceân. . 

Iar EI luă o formă, măreâță, zimbitoăre, 

ca îngerii întoema cu âripi zburătoâre, 

cu Gkiit pătrunzător, 

ființă-aeriână din lâimi necunoseiite, 
a tâtulştiutâr! 

Ca vulturul lui J6e din Trigia antică, 
pe Ganimâd cînd zmulsă, cu mine să ridică 

spre falnicul zenit; 
aciim în neastimpăr și gâta să mă ice, 
bătă din a lui âripi, zbueni ca o scîntâie 

şim Gter m'am trezit. 

 



>
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"IL 

Itâlia străbină şi Lăţium antic, 
Româna "mpărăţie eşită din nimic, 

și la nimic redusă; 

religiiinea Venus: templul păginătăței, 
și peste ca Daria: roza creștinătății 

dar astăzi sint r&pusă. 

De-aici porniâu odătă, pe căi nestrăbătiite, 
spre câle patru unghiuri a ltimei cunoseite 

cu vulturii în cap, 
Și fasce consulăre cohortele ne 'mvinse; 
acvilele române cu âripele "atinse 

sub soâre abic mcâp! 

De la Britânul aspru, de lime despărțit, 

şi pănă la Persânul şi Skitul necioplit 
și negrul Africân ; 

a Romei domnitoăre să 'ntinde mpărăția ! 

Cu toţi simțesc atunce puterea și tăria 
călciiiilui Român!



Ş'aciim să obosist acvila seculâră, 

în zborul săi cel falnic să poarte 'n a ci ghiară 
hlamidele regeşti ! 

și din totpatru unghiiiri a limei cucerite, 

la Roma staii atunce coroânele ticsite, 

și sceptrii pămînteşti ! 

Erdica cenușă, de vinturi spulberătă ! 
Privește-actim popârul ce-a cîrmuit odâtă 

întregul Univers ! 
„Şi gloria cea mâre, virtitea și mindria, 

în sfâturi iscusința, șin lupte vitejia, 

ca umbrele s'aii șters ! 

Iberiânul aprig, și Gâlul nemil6s, 
Și Cimbrul, Teutânul și Dâcul furios, 

și Partul iscusit, 

ce tulburâii odâtă a sa înpărăție, 
o las actim în pâce: togâta seminție 

înveci aii adormit! 

Şi azi Italiânul, cînd âră-acest pămint, 
şi plugul seii despică vr'o racli'ntr'un nornint, 

sub timulul brăzdât,
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înghiâță la vederea gigantecelor oise, 

a armelor greofie și de rugină roâse, 

și stă înspăimîntat !.. 

Priveşte în țărină sub mușkiii înădușite, 
a falnicelor templu fruntoâne risipite, 

coloânele m bucăţi! 
statiele superbe, anticele pareâne, 

Și tâatruri, şi arcuri, clădiri ciclopeâne. 

a vâcinicei cetăți, 

Pe forum crește iarba şi spinii pe morminte; 
tăedrea 'nlicueștă măreţele cuvinte 

+ a nârilor tribuni ; 

șo buhnă citeodătă, pe-o noapte furtunoâsă 
mai tulbură, odihna și pâcea macstoâsă, 

„o exdilor străbiini! 

9 

Așă sfărămă timpul co mină zdrobitoâre, 
a oâmenilor fapte şi lucruri peritoăre, 

în line ce-ati clădit; 

și veâcul ce să dice la cel câre sosește, 
acea, nemicnicie și crime-i povesteşte 

ce "mvăci i-a povostit !



Zicînd aceste vorbe, dinoii se încordeâză, 
î-mi fâce semn, porneşte, lăsînd în urmă-o râzi 

plăpindă, de fosfor; 
ar fi crezit neștine, în fitga sa cea mâre, 
că este o stea desprinsă, ce pică'n tremurâre, 

un mindru meteor! 

Și fiige ca săgeâta spre țări nceunoserite, 
pe unde ştie-ascunse: măririle căzite 

a vrunui neam vestit ; 
iar eii cătînd să aflu, spre ce pămînt plecâse, 
uitindu-mă în spâţiu, văziii că apucâsă 

spre mîndrul Răsărit !
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1. 

Atena ! mindra culme! lăcâș al frumuseţei! 
învățătoârea mâmă, lcâgăin al libertății, 

al Greciei odor! 
cetâte fără sămăn! Pe prâgul tăi odâtă, - 

uimită sta mulțimea din lime adunâtă, 
la glâsu-ți ştiutor! 

Aici domni cuvintul cu dulce arnonie, 

și mârea, clocvenţă, și mârea poezie, 

și artele divine; 
știința, 'mţălepeitinea, ideia nemurirei, 
înalta cugetâre, noblâţa omenirei, 

sint dânui de la tine! 

Și azi streinul barbar, c'o mină pingărită, 

vestoarnă-a tâle templu, o umbră amărită 

pe sfintul tâi pămînt! 

luârea n ris a soartei, a limei ironic, 

uitârea şi disprețul și trista sărăcie, 

apâsă-al ti mormiînt ! 

—
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Aşă vorbi Demonul, lăsât pe Propilee.. .. 
atunci văzii... în umbră... o falnică femeie 

pășind peste ruine. 
— Minerva Poliâda, din mindrul Partendu, 
Atâna "mvingătoâre, șopti al mei denm6n, 

uitindu-să la mine: 

Ea merge 'n toâtă noaptea la oâra tăinuită * 
cu pâvăza şi lancea, în peplum învălită, 

la templu lui Teze; 
apoi ş' îndreaptă pâşii pe-a Ilisului apă, 
spre vekile morminte și mingi în groâpă 

pe Fidias al stu! 

3. 

Și străluciă în câriiiri o lină argintie, 
și umbrele antice pe jalnică cîmpie, 

păreâ că se sculdii; 
ș în haine luminoise ca n zi de sirbătoâre, 
spre țărmurile mări, purtind în mini stilpâre, 

srâmâdă alergii ! 

s 

Veniă procesitinea, eşită din morminte, 
avînd în cap arhonţii şi riturile sfinte 

din țările Aticei;
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veniă cortâjul sacru, Panatena măre, 

a Greciei unite antica sărbătoâre 

spre templul Ceramicoi ! 

Vin șivuri de copile cu văl și albe haine, 

purtînd în mîni patere şi văsele de taine, 

met6ee servitoâre; 

vin mîndre cancfore, alese și menite 
să ducă pe-a lor brâţe panrele umbrite, 

Zeiţei donnitoâre! 

Stai jertfele la mijloc, altârele divine, 

avînd înjur metecii cu anforele pline 

de untdelemn curât; 

Șin urmă Peplul sacru, cereasca hiărăzire, 

e dusă de vislâşii cu falnică pășire, 

| pe-o nâvă de useât! 

Vedeâi apoi în ordin cucernicele fețe: 
bătrinii din cetâte al€și prin frumuscță, 

cu: râmuri de maslin; 

Ș'în corui numeroâse, mulțimea adunâtă, 
cu glâsuri întoneâză cîntârea minunâtă 

a imnului divin!



Lampadodrâmii sprinteni cu faclele lucioâse, 

gimnastii și atlcții cu brâțele vinjoâse, 
Și cestii lucitoră: 

să me6pe mindra “luptă, Atena en sărbâre, 

înpart judecitorii cuniini nemuritoire . 

la cei biruitori ! 

Tăcliele aprinse cutrieră în fugă, 

şi trec din mînă "m mină cu imnele de rigă, 

ce vâsel auziam ! 

imâginea viții! simbolul nemurirei ; 

a sufletului pâră în sinul omenirei, 

trecînd din neam în neam! 

La stînga vedeam Pnyxul, pustiit de atițe ani, 

pe câre-l sfărămâse cei treizeci de tirâni, 

aciima luminât; 

şi umbra lui locion apâre maestoâsă, 

- mustrind cu a sa voâce mulțimea zzomotoasă, 
şi domul adunât! 

La dreapta st înalță în mărea depărtâtă, 

skelâtul unui templu pe-o stincă fulgerâti, 

0 dorică ruină:



e Siinium! Aice... Platon: odinioâră, 
cu farmecul gîndirci a seris întiiaoară, 

cereasca sa doctrină ! 

Șa învățăt pe lime să creidă, să, spereze ; 
și Omul, după moarte, tot încă să viâze ; 

un sufiet el i-a dat! | 
pe câre "n timpul nostru, nemernica ştiinţă, 
şi erida îndoiâlă şi trista necredință, 

“înv6că Pa sfărămât! 

O sacru promontriii ! în vălurile tăle, 
atunce brăzduite de luptele navăle 

cu mers triumfător! | 
privește !... actim să vede o luntre prăbușită, 
pe care-abi6 o mişcă, co mînă obosită, 

vislâșul cerșitor ! 

Şi treptele lucidse, Și mindra colonâdă, 
sub câre sta atunce Minerva Suniâdă, 

actim s'aii risipit! 
și Sfintele doctrine ce-aice răsunâsă, 
ce singure pămîntul cu ccriu npreunâsă, 

uitâte.... ati perit!
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Căci cel puțin atunce, credeai în nemurire 
o Grecie căzută! Noi credem în peirc, 

şi morți sîntem năseiiţi ! 
Deacsea, viâța noastră e jalnică, deșartă ;..,. 
noi n'avem poezie, noi mavem nică o artă, 

şi trecem neştiuți ! 

Și astăzi ca ş'atunce, talăzurile mărei, 
purtâte de furtiină în voia întimplărei 

de stincă să lovesc; 
şi astăzi ca ş'atunce, furtiini necontenite, 
zdrobesc fără de milă, învâei neobosite, 

pe Neâmul omenesc ! 

Dar ancora speranței, vai! n6ui ne lipseşte, 
filosofia noastr de moarte ne vorbeşte; 

noi n'âvem ce speră!... 
Atuncă ne dăm peirei ș-in fapte, Ș'în cuvinte.. 
Peirea dar avâ-va profânele morminte, 

cînd noi le-om ocupă !
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V. 

Simțirea mea adincă, vedânia sărbirei” 
fantaomele, lumina, şi kinul cugetărei 

atit mă obosisă : 
atit i-mi ținea mintea gindirile aceste, 
că nam știtit nimică și nici am prins de veste, 

i D&monul pornisă. 

Fugiă ca o năltică, ce noaptea citeodătă, 
cînd dormi în buimiicire prin vis ţi să arâtă, 

Şin clipă-apol dispâre; 
"fugiă cum făge n6rul, gonit. de o furtină, 
pe-a crivățului âripi cînd fulger şi tină 

cumplit în depărtăre. 

Ş'in urma mea, la răza luminei sfiicioâsă, 
ce "nprăștie în spâţiu o lină albicioâsă, 

în nopțile de vâră; 
pe tumedele plâiui și candide ca sptima, 
departe... mult departe... abiâ zăriăm acuma, 

a Grâcici hotâră,
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Erâm deasupra Idei din Creta păduroisă, 
„vestită în vekime prin holdele mănoâsă, 

ş'o sută de cetăți; 
iar astăzi în robie !.. luînd martira, câle, 
şi pentru totdeatina dind lacrimele sâle 

pierdiitei libertăţi ! 

Trei lumi despart aice nocânurile mtinse 

de stîncă înpestrițăte cu virfuri neatinse, 

drept câpul. Maliân ș 

Șin urmă scînteiază mulțime de orâșă; 

Ciclâdele s'arâtă ca nişte panerâșe 
zvîvlite pe occân; 

Şi Demonul s'avîntă, prin âer să strecoâră, 
străbâte peste âpe ca pâăserea uşor, 

văzduhul ac6l rar; 

Și țâri sub mine "m figă, șioâie neştiiite, 
și turmuni, şi pareâne, pădini nestrăbătiite 

ca fantasme dispâr! 

Şactm vedeâm aproâpe prin ceâța '“nouroâsă, 
cimpia înflorită a Deltei cei mănoăsă - 

Şi țărmul Africân ;
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Alexandria mindră, Cairul semilună, 

ce-a lui Fatim popoâre aice le adină 
sub sceptrul lui Otmân! 

Şi Nilul câre curge pe pâtul stii cel moile, 

cu undele *'nerețite și falnice ocoile, 
cu luntri "npodobit; 

cu insule *nflorite, pâpura mlădioâsă, 

unde să scaldă ziua sultâna, sfiicioisă, 

la vâlul cel umbrit, 

EI, câre ?n lime vine pe căi necunoscute, 

pămîntului Egiptul cu viile avute, 

ca z6u la hărăzit! 

EL riul fără țărmuri şi fără, obirşie, 

misteri0sul fliviii, căci nimine nu știe 

de unde a venit! 

Al Afiicei uscâte cerească Providenţi, 
ca noi o soartă âre, ca noi o existenţă, 

cu mers neincetât ; 

preciim a lui izvoâre pe lime staii ascunse 

așă viâța noastră e taină nepătrunsă, 

ce nimeni mau afât! .



>
 

or
 

Ca vâlurile sâle de vint rostogolite, 

așâ zilele noastre trec vâcinic amărite 

pe jaluicul pămint ; 

pân ce 'n sfirşit sosește eterna încetâre, 

- Și oâra de odihnă ; el trece-apoi în mâre, 

noi trecem în mormînt ! 

A regilor regină, Elefantina târe, 

Saiz cea strălucită cu fruntea pân la soâre, 
de-o stîncă de granit; 

unde venidii odâtă pe bărcile antice, 
a lui Etiops neâmuri să se înkine-aice 

la templu lui Neith ; 

Și Memfis-Serapâum cu zâii sei cei morți, 

și Teba uriâșă cu tina sită porți, 
Și tainițele-adinci ; 

cu mii de obeliscuri înfipte pe cîmpie, 

pe câre mveci le bâte năsipul din pustie, » 

şi umbra de pe stinci! 

Ca străjile în șiruri staii sfinxii monolite : 
enormi şi fără, număr cu fețele pălite 

de vintul seculâr ;
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şi mil de peristile, gigantice piloâne, 

cariatide fiinte și torsele coloâne 
din pulbere răsâr 

Și hide lighioâie săpâte 'n piatra riăce, 
cu corpul de Icuoâică şi câpul de berbece, 

v6ki monstri africâni ! ; 
staii vecinic pe-a lor lâbe suiți pe propilee, 
cu fâța neclintită și pe la ipouce 

de-atite mii de ani! 

Şi stâtua lui Menmnon, granitică, surie, 

col6s, ce-și moâie fruntea în roua arintie 

„Sub ecriul lucitor ; 
Şapdi cu blinde glâsuri și stinete duioâse, 
el soarelui îi spiine în şoapte-armonioăse, 

i misterele lui Jlor! 

Prectiim adâs-si vede prin zărea luminătă, 
de hordele dușiniine în câlea lor trunkiătă 

o falnică pădure; 
ași vekile templuri să surpă și să darmă 

Șn gol rămin idolii pe cari-apol îi- sfarmă 

a tinpului săctre !
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Treciit-aii peste dle atite l&gi antice, 
religii și mistâre ! teogonii aice 

ca ncua s'aii topit! 
lăsînd pe a lor. ummă inblâme nepătrunse, 
ieroglife moarte, ciudâte Și ascunse Ă 

în pături de granit! 

De ambe părți pustiiiil, oceânuri altădătă, 
și vâlea Riătăcirei, şi mărea depărtătă, 

actima le zăreşti : 
și munții-Piramide, a lui Cehops clădire, 
cu creasta peste nduri, ce țin în neelintire | 

„seeriile regeşti ! 

Gizăh, Ramzes, Saggarah, morminte uriâșc, 
unde-ar întiâ toți morții întregilor orâșe 

a vekiilui Egipt; 
ca stincele enorme în cremene tăiâto, . 
spre unghiitrile himei de veâcuri nemișeâte, 

. „ca plumbul sait infipt! 

Kiar timpul câre âre putere peste sâmă, 
memoria întrcâgă şi brâul de arâmă 

și glezna de oțăl,



încâpe-acum să uite străvekile lor ntime! 

ca să le surpe... însuși e obosit pe lime! 

le lâsă-actumn și el!.... 

Iar regii lor în €le, întrâgi şi după spiță, 

prin raclele cioplite în marmura pestriță, 

la umbră odihnesc; 

„căci vrind viâța “n moârte, şin moârte trăinieie, 
vaii arătât, sărmânii, în oarba lor trufie 

neantul omenesc! ! 

Neantul fără margeni ce ware începiit ; 

mârea Dumnezeire ce limea a făcit; 

singur nemuritor! 

căre cuprinde 'n spâţiii, în timp şi în durâtă 

tot ce în limea voastră aviit-aii vreodăâtă 

un suflet şun amor! 

Şi Demonul atunce, co fâsă îndoită, 

ca glontele străpunge cimpia pustiită, 

cu mine mmărmurit ; 

să lăsă ca un vultur co mâgică iițălă, 
ajunge și se pleâciă, şin carcera regâlă, 

cu sila na virit!
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— Priveşte ... aceste miumii au fost odată r6gi, 
sub sceptrul lor aviitaii popoâre, țări întregi, 

şi oști nenumărâte ! 
şi cal ce mușcă dușmani, fugâre dromadere, 
cetăți cu turnuri, flote, şi turme și putere, 

străji aprig înarmâte ! 

Verigi de âur groâse la mini și la piciore, 

to6ge lungi de fildeş, de r6bi mulțime mâre, 

nespise avuţii; 
ntărite și. mantii lungi, țăstte 

n mătâsă șin purpură bătăte, 

odoâre mii de mii! 

palâtur i î 

în âur și 

La glâsul lor puternice popoâre tremuriii, 

şi ca la zei întoema prin6se înkinâii 

cu fruntea în țârină ! 
și fără să cărtiască, primiâă cu bucurie, 

şi binele și r&ul, și moarte și robie 
din falnica lor mînă! 

Jar astăzi. .. vintul niimai îşi mai adice-aminte!.. 

Semiinul din puștie cu boârea sa ferbinte 

suflind necontenit,
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mai mingie cu jâle ceniișa înpietrită, 

acelor ce odâtă, c'o fâlă nesfirşită, 

pe lime ati domnit! 

Pâlida, moarte calcă, cu-acdiaş sumeție 
a râgilor palâturi, coliba din cîmpie 

cu pâși triumfători ; 
ca străjile *narmâte înlături le înpinse, 

răzbâte pretutindeni, deopotrivă 'nvinge 

pre donni și pre păstori! 

La glâsul stu st plâcă oştirile cu teâmă, 

zăvoârele cad toâte şi turnuri de arână 

și brâțele de miime; 
ea frica m'o cunoaște, o lacrimă, nu âre, 
ca mâre duioșie, ea wâre îndurâre 

de nimene pe lime!
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Și despicînd vezdihul prin spățiul cel mâre, 

zărit peste pămînturi o stea în depărtire, 

apusă licurînd ; 

lumina sa, în tremur părea scăldată ?n sînge: 

ca pâra uncă lampe aproâpe de a să stinge, 

sclipiă din cînd în cînd! 

Şi mă rugăiii de Demon spre dinsa să mă ducă, 
» virtâjul fiigei sâle suflarea î-mi ustică, 

dar zbor întrun moment. | 
Aciim erâm aproâpe, și mârea ?n urina noastră, 

părea sub vălul nopţei ca negura albastră 

| pe negrul continent, 

O clipă... înc'o clipă... și itite ca prin vis, 

sosesc și văd sub mine un tainic paraclis 

crăpât şi povirnit : 
şi sta de-asupra n âer cavâla mea, turbâtă, 
osmâna sentin€li din culmea spulberătă, 

defeliă nu m'a zărit.



Jar câlea câre duce spre sfinta săhăstrie, 

să afl'acim înkisă de spini şi de silvie, 
și negri mărăcini ; 

și nu mai e umblâtă de nimene pe lime... 
cînd atrăgea odâtă cucornicul săi ntime 

şidie de creștini! 

— Ierusalimul jalnic, cetite părăsită, 

și pentru totdeatina de-actima văduvită 

de blind mirele tăi! 

priveşte ?n ceriit cum piere humina stelei tâle, 

şi mâgii noștri astăzi pornese pe altă câle, 

și cat alt Dumnezâii ! 

O altă stea 'i conduce și proasta omenire, 

din noii la ci să uită în vekea sa orbire 

cu Gkii ațintiți, 

nemernica ! și râde, skimbind a că credință, 

că va avea pe line un ceriii mal cu priință, 

și timpi mai fericiți! 

Zedarnic Gmul câtă ce nimene nu ştie, 

fatâla sa gindire devine-o ironie 

o crudă fârdelâge ;
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din munca sa nesprisă, şi oarba sa cătâre, 

ce'și dă și zi și noâpte cu-atita 'mverşunâre 
nimica nu s'alege ! 

Atunci intrăt inuntru. Pe miicedul părâte 

sta crucea răzămâtă, o trestie, un burtte, 

cuniina cea de spini; 

nafrâma sta întinsă pe pieatra răsturnătă ; 

ea la prohod întoemal :a îngerilor ceâtă 

avea făclii în mini! 

Ca slugi prea credincioâse stăpinul cînd li moâre, 

aș plingeaii în lacrimi privind cu întristâre 
la ceriul pustiit, | 

și maii nici haină aibă, nici âripi zburiitoire, 
și nici zimbirea dulce, de bincvestitoâre, 

nici nimbul aurit! 

Ș'in jtrul monastirei, co milă sufletească 

văzui prin ţinterime mulțimea creștincască 
venită m acest lot, 

sărbătorind cucernie a învi6rei taine, 

popoâre 'ngenunkicte, putind pe â' lor haine 

al erucei stmn de foc!
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Vedezi pe a lor frunte în pulbere plecătă, 
evlâvia străbină, credința nesăeătă 

a veâcurilor lor ; 
Şin inimâ speranţa, a suletului pâce, 
ce "nalță pe tot Gmul și dintr'o turmă făce 

puternic un popor! 

Atunci șiditi de lacrimi pe făța mea, plecătă, 
“ca plinsul “ dimineţei ce câd6 'ubelşugătă, 

amâr m'a înundât ; | 

văzind a6ve "n giulgiii și gâta să se ngroipe 
pe-acăl ce cu o vorbă pămîntul peste âpe, 

odâtă a spinzurât, 

Și cel ce promisesă, ca Mesie venind, 
a omenirei moârte cu moârtea sa căleind, 

că viâță î-i va da; 
să culcă și el astazi în mărca, vecinicie, 
lăsînd pimîntul iar&ş preciim a fost să fie, 

sermân de „Osanâ“! 

Și Demonul mă zmulge c'o silă întristătă, 
prectim de pe năsglii o râdă "nduioșâtă, 

pe fiiul dosperât 
î-l zmulge de la sinul pierdutei sâle mime! 

fugind dispâre, pe vinturi fără ntime, 
7.2. spre nordul înghieţăt,    
 



VII. 

Mergeâm ca niște umbre prin nori de pielă deâsă, 
mergeâm prin întuncrec, căci lina să culcâsă, 

mergeâm necontenit. 

Nici sus nici jos în câle nimic nu se zăreşte, 
numai Dem6nu m spâțiu cu âripa loveşte 

văzduhul înăsprit, 

Cind simt că iar să lâsă cu mestul să coboâră, 
și v&d aciim în fâță prin negura uşoiră, 

sprinceâna tinui munte 

enorm, pleșiiv, o stincă de veăcuri încgrită, 
ce peste limea 'ntreâgă și mărea nesfirșită, 

înalţă a sa frunte. 

Pe coâma-i lunecoâsă atunce să opreşte, 

Șun gemtt de durere avizul îmi lovește, 
glas jalnic și duios ; 

jar de pe creasta vckie, pietroâsele ponvâră, 
ca o fantazmă neagră, 'cu 'spaimă itite zboâri 

un vultur monstruds ! a ZA ci “pu 
CI qi. g- 

:s ft pr , 
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Glăâsul. 

Am vrut sa 'nving destinul cel răi al omenirei, 

din cer zmulgind lumina, speranța fericirei 

în inimi să sădese; 

prin arte, prin știință, de kinurile grâle, 

de cruda sărăcie, cu preţul viții mele, 
pre om să-l izbăvese'! 

Am vrut să darm în lime fieroâsa tiranic, 

sadic Dreptătea, Legea, și a Binelui domnie, 

Ș-un traiit mai liniştit ; 
am vrut să sfărm cu totul jigul Fatalităţii !... 

dar câre'mi fu răsplâta?... Crist al Păginătății, 

zădarnie m'am jărtfit ! 

Cit a ţinut domnia lui Joe muerâtee, 
șa Venerei lumcţe... pe stincă singurâtec, 

în lanţuri ferecât... 
trei mil de ani mai bine...—pedeapsă-neauzită— 

și zi și noapte-un vultur, cu ghiara-i oțălită, 

plămăiiil mi-a scurmât ! 

Ş'a mistuit în âer a m6le măruntaie, 

încît gemiu pimintul de crincena bătaie 

a mâărelui. Titân!
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Sa 'mfiorât de groâză sălbâteca Skitie, 

blondele-oceanide aii plins cu duioșie ! 

bătrânul Oceân ! 

Pin ce 'nsfirșit sosit'ait dorita detronâre ; 

căzu Olimpiânul ! Aclâmă-a mea scăpâre 

Timpul triumfător ! 

păgina temelie adînc să prăbușăște, 

l6gi ndui st pronunță și limei să vestește 

un alt mîntuitâr! 

Dar ce! a fost mai bine ?... sub ndua, 'nvăţătiră, 
s&rmâna, omenire, pe câlea-i do tortiiră, 

avuta vr-un limân ?,., 

și ce n'a putut fâce crâi cu falnie ntime, 

titaniâna ginte, erâ să fâcă m hime 

Dlindul Nazarineân !.. 

Tot Rtul, tot Durerea, tot Moartea domnitoăre ! 

tot vekia Silnicie ș'a. dreptului căleâre ! 

nimic nu s'a skimbât! | 

tot Gmul a mers vecinie pe-aceleș căi dă kinuri! 

tot glâsul stii: zădarnic cu jalnice suspinuri 

spre ceriii sa înălțât!



Skimhăţi de zei, de lege, skimbaţi orice credință, 
saii blestemâţi cu fălă, tăceţi în suferință, 

sai plăngeți amărit ! 

tot una este voui, ca mările profunde, 

ca idolul de stincă așă nu v& răspunde, 

Destinul înpictrit! 

Și sfintă va fi ziua, de bine voitoare; 

cînd himea să va stinge, ș' acdla va fi mâre, 

și Msie va fi, 

câre 'nvingînd a vieții tărie dușmăncască, 
scăpârea de pe urnă, peirea omenească 

în spâțiii va rosti! 

Așă vorbi Titânul !. . Apoi urmă tăcere. 
In scorbura stincoâsă ca tiânctul ce piâre 

să stinsă olâsul sti: | 

Ec6 prin văi departe blestămul repeteâză, 
pe mine de durere adine m& 'nduioșâză 

strmânul Prometâi !
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VIII. 

La Nord, la Nord spre eriigul acâlor șapte stâle, 

demânul fără milă de lacrimele mele, 

de, sufictu-mi măhnit ; 
în cercuri fără margeni pe câlea ncimblătă, 

întinde peste nouri spirâla înfocâtă, 

fusind neobosit ! 

— 0 Demon, fie-ți milă de trista mea durere; 

destul atita spaimă... că mam a ta putere, 

destul atit suspin ; 

„destul ai pus în picptu-mi adincă suferință, 

și răni nevindecăte și frică și căință; 

aibi milă de-al micii kin. 

Din c6riiiri pică n6ua, un vicol aprig bâte, 

ca penele cad fulgii şi frigul mă răzbâte... 

iar cl înverșunât, 
spre plaiiirile albe de ghiâţă lunecoâsă, 

spre codrul fără margeni a Scânici brumoăsă, 

mă& dice "nspăimîntât!
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Trecînd atunce z6na pămîntului vecină, 

străpunge cu-a lui âripi a lui Borei lumină, 

” un vâcinic cureubăii, 
îndoaie zb6ru m noapte, și trâce munți de ghiâță 
unde natura vâcinie, lipsită de viâță, 

își doarme somnul stu! 

” 

Plecât cu ghibăcie, el mersul potriveşte, 

între pămînt şi csriiiri actim călătoreşte 
cu inc, prâda sa; | 

apoi coboâră eriigul spre culmea scandinăviă, 

și intră cu iiițală în templul cel de slâvă, 
în velkiăl Walhală! 

Privelişte grozâvă cum n'a mai văzut nime! 

Palâtul e de âur de-o falnică 'mălțime, 

co sită, cincizeci porți; 
opt site de războinici cu 'zâle înerețite, 
armuri strălucitoăre și coifuri oţălite, 

intrâii cu mii de morți: 

Pe prâguri de arâmă, biătrinile Walkire, 

pe patru bănci înfipte întind a vicţei fire, .. 

Și vesele urzese;
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iar alte leg Ia râne în lupta, necurmâtă 
eroilor ce pică, și pin” la glezne 'noâtă . 

în sînge omenese! 

Erâ în noâptea asta, o mâre vestlie: 
Odin cu lancea ?n ser, în erîncenă, orgie, 

pe pâturele moi 

stind gâta în mistere actima să se culce, - 
în stinet de timbâle Dea idromelul dulce 

! în titve de eroi! 

Doi corbi cu pinteni râșii, eu pliscuri ascuţite, 
cu Gkii ca, de ceâră, cu ghiare lustruite 

pe. timerii lui stâi, 
vrăjindu-i la urâkie co voce uricioâsă, 
uciderea cumplită a Gâliei mănoâsă, 

” şi moârtea-i povestiâii ! 

Iar jos pe sub portice întrâii actim în cârt, 

urdiele Germnâne, a nordului popoâră, 

cadavre tiriind; 

și câpete mulțime de erieri deșărtite, 
în câre 'nvingătării cu fețele pe spâte 

beâii sînge clocotind ! |



52, 

Cincă r6gi pe o tipsie de âur lucitore, 

aduc legăte'n smocuri de kici mulţime mâre, 

ce-o titvă le desparte, 

sint k6ile depiise cetiiților robite ; 

pe titvă-i seris de-asupia cu litere 'negrite: 

„Litva lui Bonaparte !* 

Atunci să dă semnâlul și trimbițele stină : 
sub bolta de arâmă ca tiinctul resitnă 

fanfâra de omndr; 

cîntări nelegiiiite, ocâra și injurii 

să 'nalță piin” la ceriuni, iar palidele Fârii 

s& prind în danțul lor ! 

Deodâtă ca prin farmec tăcerea să încinsă... 

orgia înceteză . .. luminele st stinsă... 

iar regii î-și şoptese! 

Demonu "net să pleâcă şi-mi spiine li urâkie : 

„dinnoit rezboie, moarte, în vrajba lor cea vekie 

aciima plănuesc“ ! 

Nu-i kip de mintuire! A lui Iapct prăsilă, 

copii de-acelaș singe ca dușmani fără milă, 
înveci să vor stiri; 

popoârele ntre ele, adinc înverșunăte, 

în tra lor nestinsă, perivor. blestemâte, 

pe lume cît vor fi!
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IX. 

Mi-am aruncât atunce privirea-mi aiiirită, 
spre sarbedele plâiiiri, cîmpia încerită 

a mârelui oceân; 

Pireniâna culme în noaptea *ntunecoăsă, 
de focuri înpănătă și armele lucioăsă, 

ardeâ ca un voleân ! 

Tar jos ciocniri de arme, a tiinurilor tiinet, 
cetățile ?n văpâie dărmindu-se cu stinet 

cenușă, şi pustilii ! , 
ruină pretutindeni !... ici frâtele pe frăte, 

c6lo ucide n umbră cu mini însîngerâte 

părintele “pe fiii ! 

Fecioârele în este, soțiile răizldțe 
Merg în desperăre cu lacrimi pe-a lor fâţe, 

cerînd un ajutor! | 
înfruntă, moartea, spaima, a ficrului putere, 
Şi cat prin întuncree cu glâsuri de durcre 

pe scumpi iubiții lor!



54 

Pădurele tăigte şi holdele aprinse, 
viâța fără preget să află actim stinsă 

în singele frățăsc 
pre fiiii cu-al scu tâtă, co viţa îi. desparte, 
în moarte-i vezi alături, căci ei niumai în moarte 

să 'mpâcă, s& iiibesc! 

Pe riurile albe la ceriii striilucitoâre, 
odinioâră limpezi, de âur purtătoare; 

dar mindru, nestimât ; 

cu miile actima tree l6șuri detrunkiâte, 
pe câre le ascunde sub undele-i turbâte 

oceânu "nspăimântât ! 

Escuriâl ?n dolit, Alhambra scînteiiză ; 
ici lacrimi și wnăhnire, cold lumini și râze 

și trimbiți de argint; 
și "n negru învălită privind frățască vină, 

cu fruntea sa plecătă, plingeă pe o ruină 

umbra lui Cârol-Quint ! 

Din munți s'adiină, pleăcă în st6luri numeroâsă 
a corhilor mulțime spre mârea zgomotoâsă 

cun jalnie cloncăit !
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iar dincolo de țărmuri, pe stinca cea surie, 
a Mâurilor umbre rideâii cu veselie 

de-a Spânici sfirșit ! 

Iar Demonul î-mi zisă: Priveşte actim aice... 
la stînga ta... sub creasta pădiirilor antice 

spre Ursa strălucită... 
vezi-tu pe-aceâ cîmpie ce-o plintă macâr mâre 
unde-a sufiât cu moarte, a Morţii grea, suflăre, 

o 'Țâră pustiită ? 

A fost odinioâră!... regină 'ntre regine... 

podoâba înmindrită a lunci ce-i creștine 

în curs do-atița ani! 

cu scut a tot-puternic şi stema! lucitoâre ! 

a Semilunei spaimă şi a hordelor barbâre 

de aprigi muzulmânt! 

Dar cind îi sună oara... căză, peri trufăşă .. 
a fiilor sei ceartă și tra lor vrăjmâșă 

pripiră al et mormînt!... 
Din numărul de nâții s'a șters fără de veste... 
a fost odinioâră... a fost... dar astăzi este 

un niine pe pămint!



     
sai bo ia plăiiiri văzu atunci întinse 

sub simi deâsa nopţii făclii. de moarte-aprinse 

pe-un cîmp nemărginit ; 

nu mai zăriii aice o singură, sufiăre, 
văzduhul greit, fierbinte, avdeâ în tremurăre 

pămîntul cătrănit! 

  

Nici turnuri, nică palâturi, nici câse Lătuite, 
cîmpia 'scormolită de a căilor copite, 

fusese lâgir mâre; 

o singură, ghertă cu strâşinele roâse, 

pe câre, ghemuită, o buhnă uricioâsă 

cobiă cu întristâre ! 

O doamne, ce spectâcol! Cine-a văzit vrodâtă 
o nâție întreâsă de vie îngropâtă!! 

O crimen trist, hidos! 
Sermânile popoăre !... azi tinul... altul mine: .. 
din mîndrele-ți credinţe, actim ce-ţi mai rămine, 

0 voae ncomends! 

...... 

Cind ai venit în line, ce ne-ai promis ? 2... iubire, 
dorita, libertâte, dorita înfrățire, 

speranță, ajutor!



  

    

  

și-aciim te dci mat pâlid, cu fruntea mă 
mai gărbov de păcâte decit a fost odâtă 

al tăi predecesdr ! 

Și ?n urma ta lâși, sceptic, sărmâna omenire, 
pe v6kia-i putregiiine să zâcă m pătimire 
ca jalnicul Iov ; 

ni-al dat prin necvedință, ruina sufletească, 
ai răsturnăt cutstul speranța omencască, 

scâra lui Iacov! 

Pre Cesarii puternică îi lași fără eruţăre, 
să ţie pretutindeni în erida apăsâre 

pe slâbul părăsit ; 
al sfarămât în inimi idea mîntuirei, 

popoârelor sărmâne cuntina shingiiiirei 

amâr i-ai înpletit! 

Prin sarbăda lumină a pâlidelor râze 
ce m slâbă licorire fosfârie scinteiăză 

spre boltele cereşti ; 

ca vâluri uriâșe aciim îngălbenite, 
vezi departe "atinse trocne râci, tiesite 

de oâse omenești ;
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Un rii de-a lungul Țărei spre ştersele hotâră, 
un riii de sînue negru ce Gkiiil înfioâră 

curgeâ neîncetăt ! 

De spaimă al miei suflet în pieptul micii să stringe; 
mi-a înpictrit gindivea văzînd acre sînge 

singe nevinovât ! 

Aș fi dorit mai bine de mii de ori atunce, 
demoniăcul genii în mârea să m'arunce 

prin Sirtele-afiicânc ; 

sait să-mi sfărâme câpul de stîncele-ascuţite, 
„când me aflâm deasupra frînturilor cumplite 

aeroceroniâne ! 

Pe treptele sfărmâte a negrelor ruine 

în dula antică, licâșuri palatine, 

mărâţe pină ici, 
și pline-odinioâră de armele luciodse, 
cuntini de biruință și câte numeroâse 

de mindri cavalcri, 

Văzii atunci străpunsă, de viâță părăsită 

o pâlidă femie de răni acoperită 

de-o râră frumuscță ;



o tâlie de zină, cosițe lucitore, 
cu sin de alabastru, o blondă 'meintătoâre 

cu kip plin de blind6ță! 

Gnumâzii săi cei supli de I6btdă duioăsă 

mai albi decit zăpâda, iar fiuntea-i grațioâsi 
un crin ce străluciă! 

regeștile-i podoâbe în jitru-i sfărămâte, 
pe pâtul et de moarte, a morței maiestâte 

mai mândră o făccâ! 

Din vâna sa adincă, de moarte dătătoăre 

mușeâit fără de milă, mușcâii cu mverșunâre 
cu Oki roși de șacâli, 

cu titve mcoronâte, veki monstri omenești, 

pe carii-i-au dat limit urgiile cereşti 

trei vulturi bicofâli ! 

“Iar geniul Peirei în tristul său vestmint 

fiii al Fatalităței șal negrului mormint 

ca sfinxul de granit, 

la câpul jiinci moarte, cu mina sa întinsă, 

țineâ deasupra raclei făclia vi€ţei stinsă 

orb, mut și ncelintit!
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Polânia,... cadavru! o nâţie creștină 
de alţi creștini prin ertico rediisă în ruină! 

O suvenir barhâr! 
Ea, Țâra lui Nopernie, mormînt cu falnic name ! 
nestinsă ccatombă, unde va plinge-o lime, 

va plinge înzădar ! 

Oh! cite lacrimi ertâde, duioâse suvenire, 
erdice curâjuri, dulci taine de iubire, 

aice n'a perit ! 
Oh! cite sacrificii, pe a ci martiră câle, 
cite durdri nespiise, ne'nkipuită jâle, 

de-un veac ma suferit ! 

Şa mers şi merge încă cu a, sâle generății 
—cor trist în negru d6liii—proserisă dintre nâții, 

î-și dice erticea sa, 
spre stepele de ghiâță cu spini încununâtă, 
cucenmnică martiră, în haină sfășiătă, 

„ca Hrist spre Golgothă !
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N. 

Picâse roua zilei... o tainică mișcăre 

s& simte în natură... un glas în depărtâre 

în der a vihrât; 

misterele de noapte acuma înceteăză; 

luminile în ecriuri mai pălid scinteiâză 

prin €terul curât ! 

De la un pol la altul a vintului suflâre 

aleargă m ondulăţii, iar umbrele ușoâre 
s'ascund încetișor ; 

un fieâmăt trece îite prin codri şi-l trezăşte 

la orizOn o gcână albi€ să zărește 

ca tâinic. meter! 

Iar Dâmonul îmi zise co fâță întristătă; 

e oâra deșteptării. Spirâla "mfricoșâtă 

ajunge la sfivşit ; 

și lungă a fost câlea! Te las... a ta durâre 

cu moartea să va stinge, căci moartea-i mingicre, . 

poct nefericit !



STELUȚA 

D
o
o
 

Dpiine-mi steluță drâgă, spiine-mi de unde vii? 
” Ce trepte luminoâse, ce lumi de armonii, 
lâsăt-ai tu în urmă pe eslea ta cerească, 
ca să priveşti pe lime diârerea omenească ? 

Aice suferința, e trista moștenire 
ce vecinic nu se picude ! Sermina omânire 
din veâcurile stinse la cele viitoăre, 
necontânit îngroâpă speranți înşclătoire! 

Ascunde-te, steluță, pămintul din vecie, 
a fost un loc de jâle, șun cuib de tirănie ; 
planctă urgisită ... blestem dumnezeese 
ce vecinie se adâpă în singele frățese.! 

Aice pe cîmpie, o floire daci creşte, 
a crivețului suflu, cu moarte o loveşte, 
și răza de lumină, pe orizân frumos 
o 'ntinecă cu groâză un nor. întuneeds !
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Ascunde-te, stâluți, în ecriuri călătoâre, 
nu vezi cum arde m âcr săgeâta arzătoâre? 

Fa holdele minoâse actm le-a cotrâpit, 

privighitoârea'n erînguri cîntînd, o a lovit! 

Aici de-atinge-o liră, a pâctului mînă 

zeiţa crud" a nopții o culcă în țărină; 

Șun prune de âre-o mâmă la sin duios să-l poarte, 

î-l smulge fără milă neniilostiva moarte ! 

Ascunde-te, stluță, nu vezi cum zâc dice 

in pulbere uitâte credințele antice ? 
de la un pol la, altul profeți, sibile, râgi, 
tiesiți staii prin: morminte cu-a lor popoire'ntargi ! 

scîntei ! iluziune !... pe jalnicul pămînt ! 

O tâină drăgălișă, pricteşiinul sfint ? 

Ascunde-te, stluță, gingașa ta privire 
me împle de durere, nt împle de măhnire ; 
mai bine peste nduri ce-ascund durerea noastră, 
înalță-te, stâluță, sub bolta cea albastră
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Şi c6l0... sus... departe... pe trepte huminoâse, 
pe căi înpodobite, prin limi armonivâse 

col6 ... unde sperânța zimbeşte fericiti, 
mă i6 cu tine în grabă, steluța mea iubită!



ÎN MEMORIAM. 

Delicta majorum îmmeritus lucs, 

Horaţit. 

   e la porțile de stincă, a lui Hercules coloâne 

“cari văd trecînd de veâcuri nâvele cu milioâne, 

caii nfruntă vintul aprig cu-a lor ercastă seculâră 

înplintînd a lor ţiţine pe-a Ibârici ponoâră 

şi pe ermul africân, 

Trâce nâva uriâșă ... cormorân meșteșugit, 

cu surgiiciil săi de âbur şi cu pliscul aurit; 

tree și despică m unde âpele scînteitoâre 

ce resfiing în solzi de âur toâte râzele din soâre, 

minunâtul cormorân !.,. 

Trece, și în urmă lâsă pe noiinul lucitor 
mii de brazde luminoâse de cristâl și de fosfor; 
țurțuri albi, rotâte unde, pe cîmpiile albastre, 

jerhii de mărgărintâre ce ea visurile noastre, 

într'o clipă se topesc! | 

ea



66 

Trece cormorânul mindru... țermurile înverzite 
pe-amind6ui continente pareă sint de vint gonite, 
Și în fiiga lor cea mâre, peste timedele plăiină 
oglindesc cu repejtine naureștele serâiiri 

Şapoi nu se mai zăresc, 

Fug orâșele răzlsţe ca fantasme pribegite, 
cu-a lor turnuri de arâmă, cu-a lor ziduri întărite, 
cu clopotniţele albe, sprintenele minarâle, 
semiliini și crâci de âur ce se malță păn la stele, 

fug ca vulturul în zbor! 

Și de-o parte Și de alta, dise pe aripi de vinturi, 
se ascund în depirtâre dincolo peste păminturi, 
cu munți verzi, cu stincă pleșive a Espâriei hotâre 
Şi Alhambra şi Tangerul, musulmânele popoâre 

sub un câriii strălucitor ! 

? 

«.„ Acol€ perit-aii neimuri aruneăte'n învrăjbire : 
Sarazini și Mâuni aprigi, a emirilor oştire, 
Viriat, păstor selbâtee ce aruncă ca o lâvă, 
legioânele române, consulii cu laticlăvă, 

Zegrii și Abenserâji !
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Nubiânul cu kit licit, al pustiiţilui copil, 
Şi Berbrii ce incunjur pe califul Boabdil ; 
şi lăuntrecele certe mai fatâle, nai cumplite, 
bandele catalonâze cu-a lor piepturi oțelite 

şi-au tocit a: lor curâj! 

Cetele de la Morena și din Sierra-Nevâda, 
călărimea andaluză, tâberele din Grenâda, 

Numantinii mult mal âprigi decît feârele pidărei, 

Celtiberii nalți ea brâdul... văile Estramadirei 
cu-a lor sînge-aii îngrășăt! 

Visuri de mărtțe fapte şi măreţe cuceriri, 
şi speranțe mșelătoâre, și deșarte amăgiri, 

jertfe de iubire sfintă și credinţi inponcișăte, 
pătimi omenești nătînge, enide și neîmpăcâte 

pentru veci aţi alinât ! 

Martor vitejiei tile, a erdilor tăi ntime 

- dincolo Ia alte neâmuni, alte țermuri, altă lime, 
Spânio, odinioără pe-a lui vâluri zgomotoâse 
le-a dus oceânul mindru de-a ta fâlă glorioâsă, 

și Istoria le-a seris!
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Iar acum... aciim?... inpripi pe altârele uitâte, 
copilâşii tăi să vie cu-a lor mîni nevinovâte ... 
să depiiie crini și roze... f6ră de pâce și iertâre, 
singele frățese tot strigă pin la câriiiri rezbunăre 

cdriiil li este deskis! 

Și tămiia remușcărei să, se 'nalțe în spirâle; 
fatricida-ți rătăcire ştearg”o lacrimele tâle ! 

Patrie adine. măhnită, plingi pe-a fiilor tâi oâse! 
plinsul tăii de miserere! Sînt cerești și mâri prinoăse | 

lacrimele omeneşti ! 

Căci în timpuri de furtină după rii, după căință, 
dintre nrii deși și negri ies'o râză cu priință, 
Pe-a ci căi nepreactăte, eriminăla omenire, 
pierde steâua ce'o condiăce... dar o scâpă din peire 

indurările cereşti! 

Destul singe! destul d6liii! timpul aciim se "uplineşte ;.. 
sus pe ccriiiri pintre stâle dinnoii steâua ta luceşte ! 
și pilotul se arâtă... semn de pâce și iubire, 
destul d6liu! destul singe! du la templu de'nfrățire 

pe-al tâii râge 'ncoronât !



O! doriți, dormiți în păâce, senerâții obosite! 

în monnintele înkise unde stâți adăpostite, - 

ma să vie de acima să vă tulbure 'n țărină 
nică o griji omenească, căci Dumnezeiasca mînă 

lă vepâos va kiemât!... 

Alţii, vai! în l6cul vostru beti din ctipa cea amâră, 

alții pe-a plinserii vâle, pling ca voi odinioâră, 

alții sînt kiemâţi acuma la dureri și lupte noui, 

alții și 'nplinesc solia !.. deci iertâre, pâce voui, 

biruitori, biruiţi ! 

Voi, pe câlea suferinței destul lacrimi ați vărsât, 

vol aţi tras a voastră brazdă, aţi iubit și v'aţi luptât, 
voi Vaţi înplinit solia, aţi luât partea din lime, 

pe năsipul existenței, voi ați scris al vostru niume, 

mergeţi și vă odihniți!



BATHYL CATRA LYDIA 

Elegie în gustul antic, 

O 

—/Vdio, pe inălțimea culmelor ne- apropiâte, 
saii pe vâlurile mărei de furtină "nfuricte, 
Lydio, prin umbra nopței luminătă de-a ci stele, 
aș voi cu tine ntimai, strinsă în Dbrâţele mâle 

ca săgeâta arzitodre în iubirea mea să zbor ; 

Saii ca vintul câre ftige cu a lui âripi înfocâte 
ce "'ntr'o clipă viziteâză pâlurile depirtăte, 
să mă 'nalţ peste tăria, peste boltele cereşti, 
unde nu străbâte Gliiil r&utății omenești, 

nici invidioisa ură a vro-tinui muritor | 

Unde singur cii cu tine, cu tine, drâgă Ldie, 
pe o treaptă luminoăsă pe-a Eliziei cîmpie, 
Saii pe țermuri parfumâte de-a lor flâri nemuritoâre ; 
sait prin cringuri ce restină de cîntări mingiitoâre, 

să stim impretină, timpul, păn ce limea s"a sfi rşi!
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Acol6 blondă Lydie,—mt jur pe amorul miei — 

aș prădă csriiil de sltele, i-aș luâ azirul sei, 

și din purpura de âur ce se tinde luminoâsă, 
Lydio, ți-aș fâce ție haine albe de mircâsă 

cen lumină și splendoâre pe Olymp ar covirşi 

Vino, blinda mea Lydie, nu vezi tu cum timpul trece, 

nu vEzi tu cum viâța zboâră, nu vezi tu mormîntul rece 

cum așteaptă la sfirșit? O Lydia mea iubită, 

să nu rizi de-a mâle Iacrini, nici de inima-mi măhnită, 

Iâcrimele's mîngiâre 6mului nenorâcit. 

Vino, drâga mea Lydic, vino scumpul mieii tezâur, 

maruncâ un văl de doliii peste visul micii de ur, 

și a lui Bathyl iubire n'o skimbă în suferință; 
al tâii sufiet fără mili să va pierde în căință 

cînd în Stixul trist și negru voii peri nefericit!



Dona CLARA. 

Cctait dans la nuit Vruue, 
Sur le celocher jauai, 

La luve 

Comme un point sur un i, 

A. de Musset. 

E ra 

N 
Dub veranda, elegantă de mătâsă vişinie 7 

ondulătă de sutlârea zefivului zburător, 
stă la umbră ginditoâre pe un jilț de iasomie, 
Dona Clara, şi ingină o vomanță de amor, 

N'a zimbit pe lime încă o guriță, mai frumoâsă, 
nică văzitu-s'a vrodâtă un piciGr mai mititel, 
şi Murillo de-ar mai fâce pe madâna cea faimoâsă, 
negreșit pe Dona Clara ar luâ-o de model ! 

Dona Clara de la Jiin, o mintâne andaluză; 
ai sti umeri sînt de fildeș, Sinul ci curât de crin, 
dar ce âre de e tristă Și pe riimenea ci biâză 
vecinic stă mănirea neagră, vâcinic zboiră un suspin ?



„Dona Clara, zic vecinii, tot mănnită aci este... 
decind brâvul Don Fernando a plecât la oaste Yeri ; 
te blestâm mal sînt pe lime și rezboiele aceste... 
ciți vitâji nu pier în dle ȘI câți nODili caval6ri ție 

Și-a luât cu el pe pagiiil Don Paiz din Alcantâra... 
decind a plecât la oaste Don Iernando soțul set, 

"cîte lacrimi noâptea'n taină, intristăta Dona Clara 
a Yersăt pe-a ei dantele... ştie nâmai Dumnezci !
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II. 

A trecut âciim trei zile şi din lâgăr nici o veste.. 
— Don Fernando, Don Fernando! cum să nu mă în- 

| tristez! 
oh! blestâm! blestâm pe lime sînt rezboiele aceste ! 

ca să ai prin cine scrie n'ai luât pe don Paiz?2— 

„Dona Clara, zie vecinii, tot măhnită acum este... 
decînd brâvul Don Fernando a plecât la vâste ieri ; 
ce blestem mai sînt pe lime și rezboâele aceste !. 
câți viteji nu pier în 6le și ciți mîndri caval6ră”: 

Dar ce tropot se atile pe paveâua sunitoâre ?.. 

pe-o cavâlă din Murcia despre porţile de Fez 

a un fulger zboari?n spâțiu, aducînd cu cl scrisoâre 
pentru Dona Clara, sigur, pagiiil tănâr Don Pa6z 

Madrilânele aleargă la balcoâne, la ostrețe, 
„Don Paiz din Alcantâra ! eșiți, fâte, să privim! 
ca o trestic-a lui mijloc, bucle blonde şi mustețe, 
a lui pinteni sînt de ur, parcă e un heruvim!€



Pâgiiil intră, se inkină cu genunkiiil la pămînt, 
numai 6kii sei se mișcă ... ce aii însă amindoi ? 
Dona Clara 'nmărmurită nu rostește un cuvint, 
Don Paiz îi dă scrisoârea și porneşte înapor.



TIL. 

Insereâză şi amurgul pretutindeni se lăţeşte, 
a Madridului parcâne acm noăptea le-anvălit ; 

ca o candelă de âur lina n certă străluceşte, 
iar castâlul singurâtec doarme'n umbră adincit, 

Numai trâpotul s'atide pe paveâua sunătoâre; 

pe-o cavâlă andalăză cătră porţile de ez, 
ca un fulger zboâri'n spâțiu intorcînd cu cl scrisoire, 
pentru Don Fernando, sigur, pâgiul tânăr, Don Paz. 

Dar ce umbră se strecoâră sub veranda vişinie ?... 
a saltât cevă în âer?.. a zburât cevă pe vint ?.., 
noaptea Okiiil te inșâlă... poate-o ztâfie să fie... 
licurici, fantoâme, trestii, or un pinten de argint ... 

Oh! e lina, lina breăză 

curioâză, 

Şi cumătră,.. cu-a că râză 

imitedză, 

kiar în nopțile senine 

pe ori cine!
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Cu-a ei gene argintii, 

lâna breâză 

imiteâză 

bucle ercțe, 
și mustețe, 

trestii, pinteni furii! 

Curioâză 

se așâză 

lună breâză 

cu-a că râză 

indiscrâte 

pe părete ; 

se coboâră 

pe covoără, 

și străbâte prin zebrele 
și cu 'nc6tul se lăţeşte, 
de colânuri se lipește 
Și prin colțuri se ascunde, 

or și unde, 
și se'ndeâsă prin perdele 

sub alcâvurl se aşterne 

pe sub perme!,. 
Okiuil săi cel argintii 
se încurcă, prin dantâle, 
sparge grâtiile grele, 
cind e c6lo, cînd e ice, 
duh zburdalnic, licurice, 
parc'ar fi un argint vii!
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Oh! e luna! luna breâză! 

curioâză | 

Și cumătră... cu-a el râză 

imiteâză, 

kiar în nopțile senine 

pe or cine! 

R
S
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IV. 

De mult a 'noptat aeâma. Luna cer călătoreşte - 
a Madridului parcâne demult noăptea le-a'mvălit, 
Don Fermnando'n lâgiir singur foarte răi se odihnește, 
iar castelul singurâtec doarme'n umbră adincit. 

Numai tropotul s'aide pe paveaua sunătoâre, 
pe-o cavâlă andaliză cătră porţile de Fez 
ca un fulger călăreşte inspre tabăra cea mâre - 
unde așteaptă, Don Fernando, clegantul Don Paz 

»D6na Clâra, zic vecinii, fericită actim este, . 
căci bătrinul Don Fernando i-a trimis serisoâre ieri, 
ce blestem mai sînt pe lime și rezboiele aceste, 
câți viteji nu mor în ele și câți mîndri cavaleui !*



BATHYL CATRA LANIA. 

Am avit un vis de âur... am visât drâgă Lanie, 
că pe duleea ta guriță ce zimbiâ cu gincișie, 
pe-al tâii sin alb ca zapâda strins la pieptu-mi cu 

! 'nfocâre, 
pe-a tâ mină parfumâtă ... depuneâm o sărutâre ; 

Am visat atunci Lanio, că pe păru- ți drăgălâs, 
din buketul de pe masă zvărliam floră de toporâș, 
și pe fruntea ta senină fruntea mea o rezămâm 
și în Gkii tCL cu fârmec Gkil mei îl oglindiăm. 

Am visât ap6i, Lanio, că-ți jurâm a mea iubire 
la altâr, luînd de mârtur tatnica Dumnezeire, 
Și în genunki m'am pus âtunce, plin de șoapte amoroâse 
Şam cuprins cu-a mele brâţe tâlia tă mlădioâsă, 

ȘI ţi-am zis cu lâcrimi, drâgă, lăcrimi dulci de bucurie 
ce zbucneau din al meii suflet: Te iubese drâgă Lanic, 
am făcut în pripă drâgă, pât de roze parfumât, 
ș'acold fără 'netare pe-al micu sin te-am legănăt. 

0
 
o
a
.
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Deatuntă zi și noapte, vâcinic ei gindesc la visul miei, 
și în rugă dimineței cit mă rog lui Dumneztii, 
sâra, iar mă rog, Lanio, cu un dor nemărginit, 
Ș'0 speranță dureroâsă să-mi văd visul împlinit !



ÎLUZIUNE.- 

    
 râce nâra... trâce nâva cu-a ei âripi zburătoăre , ., 

nică un țărm nu se mai vede... singur nâmay 
mindvul soâre, 

din cereasca înălțime cu-a lui râze "nflăcarâte, 
împle spâţiul și skinbă în noiânuni înfocâte 

spumegoăsele cîmpii. 

Cit zăreşte Gkiiil âger pe întinsa suprafâță, 
joâcă, reșkirâte jerbii de lumini albe de ghiâță, 
și văpăi în brazde-albastre, blinde focuri de opâl, 
pe molâtecele unde liinecă din val în val 

peste plăiini azurii. 

Pe sub vâluri uriâşe, nimolite n clătinâre, 
ce greoâe 'ncct se mișcă la a vintului suflâre, 
trec în st6luri, trec răzlâțe prin prăpăstiile-enorme 
vietăţi nocunoseiite, ce aii fel de fel de forme, 

„S6pii, hidul scorpidn ;
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Cătră sâră peste liciii în zburdalnică, s săltâre, 
elcovânii albi și sprinteni filfiînd din atipioâre, 
peste mârea mpodobită cu rubine şi topăzuri, 
pliscuesc. cu ghibăcie încrețitele talâzuri, 

și se pierd la orizân; 2 

Așă fug, dispâr în spățiă și se pierd fără 'nturnâre, 
urmărite ș'apoi şterse de o jalnică uitâre, |, 
ca un nor gonit de criv&ţ sub tăriile albastre 
fige dorul, fug speranțe, fug iliiziile noastre, 

S'ascund toate'mti'un mormânt, 

Existenţa noastră este ca o fiăcără ușoâri ! 
cine dipă noi va trece, a trecut odinioâră ! 
Așă a fost scris de soartă! On! priviți cu intristâre 

„peste vedcuri peste timpuri generâțiile câre 
zac ascunse în pămînt!



ÎN OAPTEA. 

intre stelele ce noaptea strălucesc cu veselie, 
flori de âur sămenâte pe-a ceriilui câmpie 

ce pămintului zimbesc: 

o steliță niimal este steâua mea mingiitoiire, 

„diamant cu râze Dlinde, cu priviri încîntătoare 

eu pe dinsa o iiibosc! 

Cu ce dor, cu ce și ăpâie, duioşie sufletească, 

și cu cită nerăbdâre aştept noaptea să, sosiască 

ca so văd în câlea mea ! 
Şi cum icsă staii în umbră ş'o privesc cu noncetâre 
păn ce trece noaptea 'mtreâgă, văn ce i6să mindrul soâre, 

sorb lumina 'n fâța sa! 

Dar ades, ades, vai mie! fior de moarte mă pătrunde... 
un nor negru se arâtă și stelița mi-o ascunde 

sub un văl întunecos; - 
inzadâr mă rog la vinturi şi mă rog lui Dumnezeii 
să ieâ norul de deasupra stâlei sufletului micii - 

cu glas jalnic şi duios;



Vînturile dorm în pâce, ndrul aprig se opreşte, 
un zefir macâr nu suflă... Dumnezdii mă părăsește .. . 

atunci pling ca un nchin;.. -- 
plin de desnădăjduire contra ertdei mele soarte, 
ce de steâua mea iubită fără milă mâ disparte, 

lacrimelor mele spun: 

, 

Lăcrimi dulci, lâcrimi duioăse, lăcrimi de sfintă iubire, 
câre-adue în al micii suflet ta steliiței suvenire, 

opriți timpu'n zborul seii, 

lăsâţi pe-a mele pleoâpe ce de plins sînt actim arse 
să remiie totdeatina suvenirea mea neştearsă 

„drâgă sufletului nici !



SPINTARUS CATRA: LYDIA. 

Inprecaţii ne. 

Ia gustul antic. a 
A 

Ă fost fatâlă ziua cind pentru 'mtiia oară 
pe-a Ericinei ţârmuri, fatâl te-am întilnit, 

nemernică ființă cu inima ușoăriă, 
sirenă mlădioâsă cu zimbet ipocrit ! 

Perdusem tot!... in juru-ani,... fartiina spulberâse 
ce Joe dă pe lime mai scump, mai adorât 
posticele visuri, speranțele frumoăse; 
Apolon pentru nime erâ actim uitât! 

Şi am creziit în tine, o mjintea mea sermână! 
0!. Lethe, icâmi căința din tristul miei trecât!,.. 
de mii de ori mai bine, ca blonda Lezbiână, 
in perfidele tinde mai binc-aș fi căzăt ! 

Șactim, de'mi mai remine vrun dor pe lime iâră ; 
de am vr”o rugăcitine la zei a îndreptâ 
acesta este niimai: din mintea mea să piâră 
și kipul tâii, și ntime, și Suvonirea ta! 

o



DORINȚA. 

Je ne veux pas d'un monde ou tout change ci tout pasze; 
Oua jusqwon souvenir tout use et tout s'efface; 
Oă tout est fugitii, pcrissable, incertain, 
Ou le jour de bonheur n'a paa de lendemain. 

Lamartine, 

€ cînd din limea astă neazră, spre edriăl mindru 
| strălucitor, 

văzii în lacrimi, că se ridică un suflet tinăr și iubitor, 
lăsînd în urmă Ali și jâle, măhniri duioâse în 

pieptul micii, 
deatuncă speranța peri în mine, peri credința î în Dum- 

nezâii | 

Singură moartea îmi mai remine! Și dâcă este adevărăt, 
cin foc se skimbă sufletul nostru Şap6i în c6riiiri 

arde curât; 
atunci mormintul e vis de dur! O moarte! vino, nu 

- *ntărziă 
căci noaptea vecini, o stea frumodsă luceşte vesel în 

câlea mea! 

o



AMICILOR MEI, 

Stanţe. 

Sublata Spe, _ 

Seneca. 

Sint oare'n vi iâța noastră de-o jalnică, tristeță, 
cînd mul în durere speranța a pierdut ; 
atunci, o sacrilegiii ! bătrân în tinerţe, 
el blăstemă momentul în câre sa năseut ! 

"Dar timpul fâge, fage, sub boltele albastre, 
înprăștie în spăţiii blestâmurile noastre ! 

II. 

Pantasmele viâței în edruri 7burătoâre, 
a visurilor noastre plăciite fericiri, 
apăr, dispâr, ne'nșâlă, cu fețe zimbitoâe, 
Şin urma lor ne.lisă căință şi măhniri ! 

Iar timpul fiâge, fâge : cu âvipele sâle 
dorință, măhniri şi lâcrimi le ică în a sa ele!
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III. 

Oh! zice 6mul... poâte... o zi să-treăcă încă... 
căcă... cine ştie 2.. soarta ad6s sa înblinzit; 
şi trec și ani și zile... durârea'i mat 'adincă.., 
sermânul om suspină și trece mmărmurit ! 

„Dar timpul fige, fâge; cu sripele sâle, 
suspinurile noastre le mădușă în câle! 

IV. 

Ce criviţ, ce furtiină, ce văluri uriâșe, 
in stâre să sfărâme întregul univers! 
Şi €le sînt făciite să spulbere din fâșă 
0 gingașă ființă plăpîudi n al seii mers! 

Jar timpul fâgc, fâge, cu âripele sâle, 
restoarnă, și zdrobeşte tot ce-a găsit în câle ! 

XV 

Se uităm cdriii... dar nime... Vai ! nime nui respuude; 
vimireă sa se pierde pe âripe de vint ; 
cuprins de desperâre, se mtoaree-atunei ... dar unde 2. 
privirea sa se pierde pe timedul pămînt! 

Şi timpul fuge, fâge; eu ăripele sâle, 
el sfarmă și restoarnă tot ce-a găsit în câle !
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VI 

Credința ne dă. vița, iar îndoiâla moarte ; 
ca să pătrundem edriiil noi nu sîntem aici... 
și ntimai indoiâla de cdriiiri ne desparte, 

„feriţi-vă de dinsa, o scumpii mei amici! 

Și timpul fiâgc, fâge; cu âripele sâle 
credință, indoiâlă, le spulberă în câle! 

VII. 

O! cit curâj ne trebui, și cîtă 'ncumătăre ! 
ca să conbâtem riul, oh! cite suferim! 
Viâţa este-o luptă cenvâăă sfhșit nu âre, 
cuntina Diruinței în c6riini o primim! 

Și timpul fige, fâge; cu âripele sâle, 
curâj, încumâtâre le aruncă n a sa câle! 

VIII. 

Un zimbet, o cuntnă... de glârie o râză,... 
ce vis atunci pe lime cu drâg ne *pkipuim ! 

„0 noapte nitmai treâcă, și visul înceteăză... 
“e. himere pe ruine a d6uazi găsim! 

Şi timpul fiige; fuge cu âripele sâle, 
realități și visuri le spulberă în câle!



IX, 

La pâra tinei lampe ce'n tremur se topeşte, 
— Simbdlul viții noastre—bătrinul învețât, 
Tot măsură prezentul, trecitul rescoleşte, 

Dar n'a gicit nimica, nimica, wa aflât! 

Și timpul fuge, fiâge, cu aripele sâle, 
ştiinţă, neștiință, tot tina le ică n câle! 

N. 

Dar ascultâţi!:. Ce viet în spâţiii să atde?.. 
a tresărit pămîntul!.. planâte s'aii cioenit?..., 
Said loviri de arme, -s'atid blestemuri crâde... 
o vekie "npărăție adine s'a prăbușit! 

Și timpul fuge, fuge, cu âripele sâle, 
și tron și zei şi arme le spulberă în câle! 

NI. 

Ș'o alta îi ică locul pe treptele sfărmâte; 
in bronz și "nkide trnul şi porți de diamant, 
așâză la hotâre străji aprig înarmâte 

o mînă nevăziită o culcă în neânt! 

Și timpul fige, fige; cu âripele sâle, 

și porți, și bronz, și strâjă le sfâramă în câle!
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NIL. 

Ic, un puternic sceptru cu stemă lucitoiire, 
pe câre-un n6hil sînge prin sînge Pa mărit, 
cu flimuni glorioâse ce. filfie la scâre, 
in mîna tinui josnic şi stupid ipocrit! 

Și timpul fiige; fiige cu âripele sale, 
și gl6rie și flâmuri lc-arunci?n a sa, câle! 

XIII. 

Col6 1... dar ce urgie?,.. ce vrajbănfuriâtă ! 
turbâne, căști, tiâre le spulberă în vînt?... 
ca porumbița fâge de vultur spăriâtă, 
pâlida libertâte pribâgă pe pămînt! 

Și timpul fige, fâge; cu âripele sâle, 
Şi libertăţi, și nâţii le sfârîmă în eile! 

XIV, 

Ce fantasmagorie ! ce cridă "nverșunâre ! 
ce îndoidli! nesâţiii! mizării și sudână ! 
cînd glâsu "nţeleptitinei ne strisă cundurăre : 
„Trăiţi, iubiți și credeți, o pâcinici muritori 14 

Jar timpul fige, fige ; sfivmînd în a sa câle, 
mizeriile noastre cu ăripele. sâle!
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A. 

Dar margenile lumii încât se lumineiză. 
Din sinul vecăniciei i , 

_ Şi somnul mintuirii spre noi se indrepteăză : 
a Providenței zimbet: o ertice pe mormint! 

Iar timpul fâge; fuge și 'n apriga sa câlo! 
mormintele le sfarmă cu âripele sâle!



RUGACIUNE. - 

DI 
Romulse genti data remque, prolemque, 

Hor. Carm, Sec. 

    

intrâți ! e oâra nopței, prin crengile de dur 
abi6 mai sufiă vintul... iar soârele apiine, 
la orizOn s'arâtă luceâfârul de ur! 

Opil!... destil aciima,,. intrâţi la rugăciiine... 

Intrâţă..... 

— Doamne, Doamne ! din edriiui privește; 
tinerelor inimi trimâte-al tăi har! 
Tugăcitinea noastră, Doamne, o primește, 
lacrimi și tămiie, jertfă pe altâr! 

Izv6r al blindeţei și al îndurărei, 
tot Omul te simte în timpul cel grei, 
tu verși pe cîmpie cornu "mbelșugărei, 
spre glorie dice târe brâțul tăi!



Cînd zgiiduc csriul furtiina turbătă, 
și bâte-oceânul cu bickiiri de făc, 
mila ta ascunsă nâva sbuciiimâtă 
spre limânul pâcinie dice cu norc! 

Glâsul t&i puternic limea vo deşteaptă ; 
pe câlea virtiiței tu o indreptezi, 
arăţi nemurirea și Omul aşteaptă, 
cu-a ta vecinicie mintea-i luminezi ! 

Soârele Pășeşte lucind pe-a ta, eiile, 
plantele n spâţiii le-ai înlănțuit, 
ziua zilei spiine minânele tale, 
atcul se pleâcă şi tâce uimit! 

Ce fiiptiră mărâțe, și ce strălucire 
cînd îmbrâci nâtura cu al tăi vestmint, 
cînd trec peste âpe prin nemărginire 
pe aripi de vînturi nduri de argint! 

Tu aruncă în spăţiii pulberea de âur, 
dai edriiilui stâle, pămîntului fi, 
în piept ai pus rigă—cel mai scump tezâur,— 
insecta în iarbă, vulturul în nori!
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O! păzeşte, Doamne, cu-a ta ocrotire, 
pămîntul ce ?n singe atit am scăldat, 
sacrele morminte, vekia moștenire, 
ce poporul râge căzind ne-a lăsât ! 

Hotirele noastre toite... le "ntregește, 
ferindu-le, Doamne, de barbarul pas, 
kiâmă pe popoăre și le infrățește, 
fă-le să "nțeleâgă, cerescul tâă glas! 

Pe-a Istrului țermuri pline de mâri fapte, 
dă, Doamne, să curgă, să curgă la soâre 
și riuri de miâr6, şi riuri de lapte, 
dă-ne șăcerișuri cu imbelșugâre ! 

Pacea, mţelepcitinea Îă să intioriască, 
dă Domnului tinăr eiiget priitor, 
martirilor noștri cuniina ceriască, 
patriei în d6liu, un bun viitâr! 

3.



MUzELOR. 

A vous, troupe legere, : 
Qui d'aile passagere 
Par le monde volez, 
Et d'un tifilant murmure 
T'ombrageuse verdure 
Doucement esbraulez, 

J'olfre ces violettee, 
Ces lis et ces flouretros, 

Et ces rosea icy, 

Ces vermeillettes roses 
Tout freschement esclozes 
bt ces ocilleta ausai. 

De votre doulce haleine 
Eventez cette plaine, 
Eventez ce sejour ; 
Cependant que j'ahanne, 
A mon bile que je vanne, 
A la chaleur du jour. 

Da Bellay. 

ouî umbre dulci și blinde, drăgalâșe zburătoâre 
“ce pe câlea, viței mele mi-aţi zimbit cu îndurâre, 

miize, elocvente nuize, grațioâse eroine, 
câre singure pe Liime, singure mi-ați voit bine, 

voi, ființe ce-am iubit;
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VE adiăceți, voi, aminte cind biăteă vintul de sâră, 

cind pe margenea dumbrâvei tremurâ creanga ușoâră 

cind din codrii singurâteci, de pe plâiiii departâte, 

de prin munți, de prin prăpăstii, de prin l0curi necălcate; 

de pe ţermul pustiit; 

E] 

De pe riurile ereţe, de pe unda clătinâre, 

de pe lâcurile albe, din naturam dormitâre, 

se 'nalță prin umbra nopței... se'nalțâ ascuns și tâinic 

glas înădușit în lacrimi?,.. crâ glâsul ac6l jalnie 

glâsul vecinicei dureri ! 

Saii cind vulturii prădalnici, spărgind norii fără temă 

biciiiiâii cu a lor âripi csriivile de arâmă, 

și cînd pâserea furtiinci în amurgul trist al s6rei 

de pe stinca detunâtă tulbură odihna mărei 

cu sălbătece strigări? 

VE adiceţi, voi, aminte—zile de dureri menite, 

cînd a barbarilor hoarde, ca şiroâie cătrănite, 

de la Nordul trist și aprig încăleâii cotropitoâre, 

strămoșasea moștenire, patria nemuritoâre, 

și pămîntul ei de kin, .
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Oh! ca frunza câre câde din mlădița încă v erde 
eii vedeâm atunci aâve cum Speranța mea să pierde, 
Şi ?n tăctta-mi desperâre, în durerea mea adincă, 
căutâm departe?n lime, un pustii, un țerm, o stâncă, 

unde n lacrimi să suspin! 

Și cind singur priviâm iar&ş ccriăl ânei nopți senine, 
trist și pâlid ca o umbră pribegind pintre ruine, 
eu vedeâm că se desprinde ca săgeâta'nflăcărâtă | 
lunecînd în întuncrec de pe bolta înstelâtă 

un luceâfâr lumin6s, 

"Și credeâm atunci că este şi se pierde'n vecinicie, 
mândra stea a țcrii mele ca o palidă făclie ; 
iar din lira-mi dezinicrdată de a zefirilor suflâre, 
eșiâ, fără so atingă mina mea tremurătoâre, 

sunet jalnice și dui6s! 

VE adiiceți, voi, aminte cînd în zilele amâre, 
tinul dătător de moarte bubuind pintre popoâre, 
zlrumecă sub a lui roâte, mistui sul al său foc 
frâți în sînge, prunci în lacrimi cu părinții la un lo 

sub un soâre plumbuit?
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Sati cînd tra, veninoisă, demagdgiea birâre 
"aţiţă focu'm cetâte și pe feâți la învrăjbire, 

cu a lor buze otrivite încgrind cumverșunâre 
modestia și virtutea, râra dezinteresâre 

și talentul aurit ? 

Binecuvîntâm atunce fâră prâget și căință, 

binecuvintâm în suflet șim adinca-mi conștiință, 
—6ko de dureri tăctite—l6gea binecuvîntâtă, 

nesfirșita îndurăre: „să na tredcă înc'odată 
Sul pe acest pămînt !* 

Jar pe mii de ccatombe din a vecinieiei hâos, 

la lumina lampei mele părăsind a lor repios, 

arătîndu-mi semnul muncei și a morței ce-ai avut 
treceiii tinul după altul tâți martirii din trecăt 

“tirind giiilgiul din mormînt! 

? 

Voi atunci: din îniilțimea, culmelor neapropiste, 
de pe zrile antice de lumini învăpăiete, 
din a Tempei mîndră vâle, de pe naltul Elicân, 

„de pe-a Ericinei erînguri cu lucidsul orizân, 
Dă din a Castaliei stinei,
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Pe-ale Hesp&rici râze, diafă âne, lucitoâre, 
alergâți cu duioșie, voi surori nemuritoâre, 
și în sufletul mici jalnic pirguit de suferință. 
Ștergeâți lacrimele mele, întăriâți a mea „credință 

alinînd dureri adinci! 

Clio, elocuenta Clio, zina a tot ştiutoâre, 
omenirei suferinde darnică mîngiitoâre, 
ea ce tronurile astăzi le restoarnă, le clădește, 
mine la mormînt, la gldrii pe popoâre însoţeşte 

povestind a lor treerit ; 

Neinvinsă, necoruptă, priveghind cu îngrijire, 
cu-ai sci 6ki de foc pătrunde ca un Iynx în ațintire 
adormita conștiință a popoârelor «deșteaptă, 
ca rezbiină, resplătește şi spre glorie îndreaptă 

limea. de la început! 

Fa a timpurilor stînse martură nenduplecâtă : 
de-a ei 6ki mincitina fiige ca o viperă calcâtă ; . 
ca, înțelepeiiinea viâții, a memoriei viâţă, 
far nestins, plin de lumină, ce străbâte neagra ceâță, 

sol de bine pe pămînt, 
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Pe cel slab ea îl ridică, pe cel mindru! infruntedză ; 
de ea crima 'se ascunde, pe tirâni &i infereâzii ; 
de la margenele limei preste gl$bul hamin6s, 
să aude pretutindeni glâsul săit cel maiests, 

ințeleptul seit cuvint! 

Ea atunci ridicînd falnic luminăta sa făclie 
in a mea singurătăte, îmi ziceă cu vreduicie: 
„Să n'atingă calomnia: Dăza ta neîntinătă 
„Nici vicleâna ponegrire, pâtimă neîmpacătă 

să matingă mintea tă! 

„Ideâl neatins dar vâcănic, ţel de nobilă, simțire, 
„tot mai sus, mai sus te nalță, spre-o mai n6bilă menire 
„mul nu-i făcrit pe lime o ființă tiritoăre, 
„de origine cerească, mintea sa triumfiitoâre 

tot spre cdriă se va'ndreptă !* 

Nu ! postul de se piine sub un steag,—oreire fi0,-— 
glGria-i dator să-i 'cînte, căci a lirei armonic, 
nui făcută să "nsoţiască pe căi negre şi glodoâse 
în mulțimea rătăcită facțitinile hidoâse 

cu-ai lor șerpi şuerătâri !
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Nu! de pihabele pătimi, înjosita clevetire, 
bardul generds și candid va fugi cu oţărire, 
ca și lebeda ce fiige spre izvoârele curăte, 
cînd pe-a lăcului oglindă simte undele patâte 

cu pâși grabnici și uşor! 

Thâlia cu a ci mască Și ironica, privire, - 
biciiiiă, rizînd, morâvuri, fură de milostivire ; 
Melpomâna cu pumnârul rezbunâre meditiud ; 
şi prin o tovoâre sfintă sufletele curățind 

loviâ erimenul sperjtir, 

Futerpe și Irâto cu accentele ușoâre, 
Polymnia păn/la ecriiil inalță a ci cîntâre, 
Urania-mi ducesă Shkitil prin a limei armonii, 
Terpsic6ra "mcingeă dânţul veeinicilor bucurii 

sub a stelelor azur! 

Ale Dardânici zidit şi cetăţile 'n ruină, 
Eliseâna cîmpie de atiţia ersi plină, 
Câsarii bătrîni în lanţuri, Hecubea în desperâre, 
şi a zeilor miînie și a lui Neptin turbăre 

Calidpe 'mi povestii,
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Şi misterele antice, țărmurile încarite, | 
pâlidele umbre "mkise sul parcânele 'ntroite, 
semizeii mindri, aprigi, cu a lor armiâri întrâei, 
curățind de monstri imea, și dind oâmenilor 16gi, 

pe cînd legea nu domniâ! 

Fiți dar binecuvintăte, vergure cu văl de âur, - 
căci sinteți în viâța noastră cel mai preți6s tezâur, 
și postul ce se piine sub al vostru falnic scut 
fericit va cîntă vesel ziua 'n câre s'a născut, 

şi pe voi vă va mări. 

Dar un har vă mai cer încă, zine binefăcătoâre: 
cind o salcie pletoâsă, salcia cea plingătoâre 
mulcom clătinind prin &er a ci frunze de argint - 
va şopti în fieâimât tânie al miei ntime pe pămint 

| și mormîntu-mi va umbri ; 

Pe-ale Hespsriei răze, diafine, lucitoâre, 
să-mi trimiteţi, umbre sfinte, pe aripi de vint ușoâre 
o voi, fiice-a Mnemozinci, grațioâse eroine, 
câre singure pe lime, singure mi-ați voit bine 

mingicrile adinci. 

bi
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Oh! să nu aid atunce Duhna ?n noapte viforoâsă 
filfiind pe lingă mine cu-a ct âripe scămoâse, 
nici fanfâra de războdie, jalnie bâcetul de mitme, 
trâpotul negrelor hoarde pustiind s&rmâna lume. 

glâsul crunților başkiri ! 

Și amicilor atunce, zine mult mingiitoâre, 
nimbul de cerești limine să le dâţi cu îndurâre, 
şi să piineți cu iubire pe-a lor frunte 'mtinerită 
a talentului cuntină, Iura nevestejită 

semnul sfintei nemuriri, 

Și Saud prin somnul vecinie șoapta âpci la izvor, 
mielușâii zbierind gingaș, lingă pieptul mâmei lor, 
a Diânei corn de noapte kiomind la vînătodre, 
hăulitul depe munte, cîntecele de fecioâre, 

râgetul turmei de boj. 

Biziitul de albine, buciimul depe costișe 
gănguritul turturâlei pintre crengi de arinișe, 
freâmetul codrilor tineri, aprigul miuget de tâur, 
Și privighitoârea noâstrii, mierla, gangurul de aur 

și talanca dela oi!
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Să nu crească lingă mine nici o plintă otrăvită, 
nici painjenul să-şi țăse pinza sa cea colhăită, 
iar pe pâjiştea, mea verde să nu simt că sta oprit 
vre o inimă vieleână, nici vrun suflet ipocrit 

oh! să mauid olisul săi! 

Și cînd lina, sus pe boltă pintre nori să va, ivi 
șale măsurilor creste tainic le va polei, 
tina din ale ci râze luminind să se opriască 
pe mormîntul micii cu jile, iar în ecritiri să lueiâscă 

steâua sufletului micii!



Don Paobr, 

Padre mio din Sevilla, Don Padil Saltapadil, 
un abâte bun la suflet și naiv ca un copil, 
e anahorâtul nostru. Decînd lumea este lime, 
nime wa cunosetit încă un monâh cu mai bun nâme: 
cuvi6s şi blind şi darnic, aplicât la esle sfinte; 
el canoânele păzeşte şi în fapte ș'în cuvinte, 
cu glis dulce alincâză, cînd î-i spui orce mâhniri, 
și cetește zi și noapte viăța sfinților martină! 
Trâiil și-l petrece aspru ntima m post in rugăcitine, 
singura-i deviză este: amăr și religiuine. 
La ospățuri nu s'arâtă. D'apoi cînd oficiâză? 
Jiri că e purtit de îngeri, căci din jârul săi io cs răze,.. 
Și cînd ține n catedrâlă pe amvân cite-un cuvint, 
sufletele zbor la ccriiiri, drăcii fug cepe pămînt! 
Pentru el î-și daii în lături vălul ctigetului lor, 
miclușclele iibite, stâulul cuvîntătâr 
şi toți strigă în Scvila căi adevărât seandăl, 
Don Saltapadil cum încă să nu fie cardinăl,
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Dar să zice că prelâtul Don Inigo din Confiân, 
pentru mitra meritâtă a scris icri la Vatieân, 

Şi la Noma sa pornit 

din Sevilla Don Brandini 

Darbarini 

seribul cel. neobosit. 

II. 

Voi pocți cu mândru ctget ce îmblâți după noroc, 
şi cu lacrimile voastre pribegiți din loc în loc: 
drâgi copii acăror inimi sint ca rOua de curte, 
frunți senine, drăgălișe, suflete nevinovăte; 
voi pe câre-o criulă soartă va desmoștenit pe Line, 
și pustiiiil viței treceţi fără parte, fără ntme, 
mindri, înșălâți dar veseli, umbre-a nopților albastre, 
ce inci adine ascunsă tâina inimilor voastre; 
Voi ce plingeți, voi ce câmeți de a Gmului durere 
și în kinul minței voastre, î-i cătâți o mingiere; 
voi ce tremurâți de jâle și v& "mtoareeţi licrămînd 
cînd din tînâra mlădiță vedeţi frunzele căzind, 
crinul rupt de vintul aprig, râza ce se pierde 'n cer, 
sufletele cre zboâră în a unbrelor mister, 
voi cuprinși de focul tâinie, torturâți de îndoiâlă 
fă o suvenire ?n lime, fâr'o piâtră mormiîntălă,
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noi Oedipi fără speranță, eârii vecinie vă gindiți, 

ideâlul omenirci, Sfinxul vicței să giciți 

vol ce-ad6s sînteți victima lacrimei de crocodil, 

nu vați întrebât vr'odâtă cine este Don Padil, 

Pentru câre s'a pornit, 

din Sevilla Don Brandini 

Barbarini 

seribul cel neobosit ? 

III, 

Depe mamă el se trâge din Don Jos Saltapadil, 
depe tâtă nu știm bine... al Astiriei copil, 

el a fost luât, de tînăr, şi cresetit cu îngrijire 
de o stâreță duiodsă într'o sfintă miniistire. 
Dar în Spânia, să știe, mâicele nu pot să crească, 
pe copiii cari în lime vin în partea birbitească, 
A fost dar silită, mâiea, vărsînd lacrimi înzadar, 
pe orfânul fără, sprijin săl trimiti 'n seminâr, 
căci din mica lui pruncie Don Padil jurâ adese, 
pentru Crist săși dea viâţa și pentru-a lui mirese; 
ceriiil se însărcineâză cu copiii cei orfâni! 
Don Padil aveâ atunce tocmai optsprezece âni. 
Nu puteă mai mult copilul să mai stea în mînăstire. 
Tristă, a, fost și amâră oâra cea de despiirțire.
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Don Padil, caracter NODil, în a sa recunoștință, 
pentru-acâi ce se 'merijise de plăpinda lui fiinţă, 
respindii amără lacrimi tâinic în sufletul seii ; 
inima "și puncă la mâice și speranța ?n Dumnezâti! 
Așă sînt făctite ?n lime inimele jiibitoăre, 
mult î-ţi va zimbi norâcul de 1 iiibi cu înfocâre, 

Așă ziceă fericit 
în Sevilla Don Brandini 

“DBarharini 
scribul cel neobosit, 

IV. 

Depe verzile” costişe şi sălbâtecele creste, 
ce să "tind pe sul Zamora, unde Diiro fără veste 
trece în albia % stîncoâsă zmălțuită cu safrân, 
stropind Soria, Aranda și pierzându-se 'n occân; 
depe munţii singurăteci ce să nalță păn' la soâre, 
ale nopţei negre gene să întind în depărtăre ; 
întunârecul gonește ziua ce se pierde în cer 
Şactim stelele de sâră se arătă cu mister 
încurind lumina lânci, râze dulci scînteictoâre 
Scâpără din frunzen frunze cu o mită înginâre, 
și prin trunkitiă scorboroâse, pintre crengile uscâte 
Sadin umbrele pr ibâge din pustiări depiărtâte;
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6le zbor, se furișăzii, peste plâiiini se strecoiră, 
— sint a Mâurilor umbre ce-ai domnit odinioâră. — 
Turnul v6kiii al mînăstirei actim nu să mai zărește, 
pe iținile ei groâse, grediii poarta să 'nvirtește 
șin kiliile înkise cu glas blind, încetișor, 
mâiccle la rugăcitine, aprind candelele lor. 
Nimai singur trist şi pâlid pe cărârea povirnită, 
Don Padil călătorește avînd inima zdrobită. 

Cine-atunci puteă gindi 

că la Roma Don Brandini 

Barbarini 

pentru dinsul va porni? 

V. 

Oh! văzut ați, fir a plinge în viâță vre odâtă, 
un copil câre pornește înti'o țâră depărtată; 
cum să zmulge dela sinul mult duioâsci sâle mtme 
câre gâme și suspină blestămind această lime? 

„căci sîntem supiși într'însa,- vai! la 160 ncînpăcăte; 
răsplătim, făr îndoiâlă, strămoșești şi mâri păcâte ! 
Dacă Eva cea bălâie, mult zburdalnică copilă, 
nu Sar fi plecât la șoapta tinui șarpe fără milă... 
un dragon fără de I6ue.,. scos din oștile cereşti... 
— Cîţi dragâni nu sînt de-aceștii șîn oștile pămiînteştă, ..
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“nime însă nui alungă — și... din fructul cel oprit, 
cu atita lăcomie, ertda n'ar fi înghițit... 
Astăzi mam trăi în lime tot in stârea de păcât! Oh! de cite suferințe noi atunci am fi scăpât! 
Căci abi6 te naști, și grija kiar din fâșă te înhâță, 
copil, şcoâla te îneică, barbât, luptele din viâță, 
un pedant năting și aprig, kiar în Aoârea vristel tâle, te adâpă cu veninul trist al neștiinței sâle ; 
mai tîrziu te ieă ambrul, pasitinile te ieii, 
gl6ria, ambiţitinea,.. știe numai Dumnezeii, 
nici un leac, nică o speranță, val! așă a fost să fiel Să plecăm grumâjii noștri sub fatâla tiranie! 

Tot așă gîndi măhnit 
Cîte-odâtă Don Brandini 

Barbarini 
scribul cel neobosit, 

VI. 

Muritâră, cînd alba lână peste deiluri sta culcăt, 
cînd păstorii cu-a lor turme dela stâul aii plecât cînd prin codrii singurăteci trece freâmetul ușor, trezind pâserile n cuiburi co dormiâii cu priiij lor'; 
cînd pe mările întinse, pe sub nouri prelungite 
nâvele pornesc și spintee a lor vâluri odihmite;
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cind aii încetât în edriiiri Îngereştile-armonii, 
ălătorul când zăreşte înroiiâtele cimpii, 

saii cind Tehbus î-și opreşte câii săi albiți de sptime, 
Şi skimbiînd a sâle osii, pribegește n altă lime; 
păn' a nu eși strigoii fără singe din morminte, 
și vultânit și șacâlii, păn' nu dai de osâminte, 
cînd lucederul de âur î-și arâtă cornul sti, 
în genunki atunci Ș'in lacrimi vă vugâți lui Dumnezeti, 
ca în mila sa cea mâre Și divină și duioâsă, 
să nu Iese niciodâtă vâra fără Aur frumoâse, 
nică cușeuță părăsită de-a ex galbeni canarâși, 
stipii fără de albine, câsa fir de copilâși! 
Nu “1 pe lime kin mal silnic, nică mat jalnică 'ntristâre, 
0 durâre mai adincă! Așâ zice-un poet mâre, 

Tot așâ gîndi măhnit 
cite-odâtă Don Brandini 

„Barbarini, 
scribul cel neobosit.
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VII. 

Oh! uitât-aţi în vecie ziua cea de oțărire, 
zi de jâle și de lăcrimi, zi de neagră suvenire! 
cind pe câlea fără margini, nepătrunsul viitor, 
ca pe-o mâre furtunoâsă a plecât al nostru dor! 
Înzădâr lucid, în ceriiiri aurora grațioâsă, 
umplînd' spâţiul de râze și de unde luminoâse; 
înzădar zburâii zefirii cu-a lor aripi diafâne: 
clătinînd a-l6ne crinii şi pestrițele antâne. 
Sprintenele crisanteme, anemânele alpestre 
în kiliile deșarte să uitâii pela ferestre. 
Și cuprinse de mirâre, neștiind tristul exil, 
să mtrebâă cu îngrijire unde este Don Padil? 
SE "ntr6bâii una pe alta în limbâgiil lor'cel mut: 
„Ce să fie oâre astăzi ?... Mâicele ce stati fiicut? 
„Este o nenorocire!... d6lii firă îndoiâlă! 
„Nu vedeți ce tristă pâce, ce... tăcâre mormintăli? 
„Numai cînele se primblă pe cărârea părăsită, 
„Clătinînd plecât la umbră fruntea sa cea ovilită, 
„Și tot urlă în zăstimpuui... iar la țintirim în vâle 
»ClGpotul neatins de nime, scoâte stinete de jâle! 
„Dar actim, actim pe (lriimul ce prin munţi să prelungește 
„Singur singurel departe, Don Padil călătoreşte.



Cine-atunei puteâ gîndi 
-că la Roma Don Brandini 

, Barbarini, 
, „Pentru dinsul va porni? 

VIII. 

Așă vorbiăii între €le ale Florei dulci fecioâre, 
pâlide de îngrijire Şi plecindu-se la Soârc, 
cînd stejârul dela poartă, mâre ca un uriâș 
sentinelă, neclintită al acestui sfint lăcâș, 
fiii cerese din codrii sacri în poleită Grecie, 
și profâtică odraslă din Dodsna seminţie, 
tâinic r&spindind în âer al săi freâmăt șoptitor, 
avind dârul preştiinței în trecut ș'in viitor; 
el, pe-a Hesperici țărmuri de IIerciil a fost sădit, 
cind erdul cu-ai săi timeri dâui lâmi a despărțit. 
aruncind în spâţiii munții și unind mârea cu mâre, 
— admirâ-vor, cît vor trâce, veăcurile viitoăre! — 
Depe nalta sa tulpină, naltă ca regești palături,: 
„a vezut stejărul falnic 'căzînd stâturi peste stâturi. 

Și mizeria, antică Și cruzimea păginească 
“pân ce timpul ue anunță mîntuirea, creștinească ! 
„Atuaci s'a făciit limină! nu s'a mai vezăt deatunce, 
„pe-un stat mic, un altul mâre, în selăvie săl arunce, 
„Formele ocirmuirei ai zmult a lor ideâl, 
„păn” și la Hurâni e astăzi stat constituționâl 1
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Aşă serie mulțămit 
„pentru amvon Don Brandini 

Barbarini, 
scrihul cel neobâsit! 

IA. 

Cind stejirul dela poartă cuprins de'acel sfint fior 

ce umplea de groâză măre pe orcâre muritâr, 

și făceâ să afle omul prin sibilicul suspin, 
_tâinle necunoseiite ale orbului Destin; 

el câre vestise 'n lime neâmurilor spăimîntâte 

pentru negrele lor crime resplătiri drept meritâte, 

A6liul câre i așteaptă și nestinsele căinți, 
muncele “fără de câpăt, ne'npăcâtele dorinți, 

spâimă ce înfioreâză şi inperioisa silă, 

și slibănogita Foâme, Bâtrinâța fără milă; + 
ale Infernului fiice, ce te iaii pentru vecie, 

Remușcărilo fatâle şi zdrențoâsa Sărăcie. 
Moartea, pâlidele Boâle, cu-a lor jalnic așternut 

luind r6gi, fecioâre mîndre, pruncul de abi€ năsetit, 
ale Skitiei geroâse oști în şiruri oțelite, 

ce'și răstese asuprâ limei a lor entituri înpletite, 

„Şi Discordia ce zmulge cu-a ei mini înftăcărâte 
depe fruntea sa aprinsă limbi de foc învăpăiâte, 
apoi Timpul rizind, vecinic cu sarcasticul profil, 
trebuiă acum să spue unde este Don Padil,



Pentru câre s'a pornit 
din Sevilla Don Brandini 

Darbarini, 
scribul cel neobosit! 

x dl 

Îndreptind atunci spre dle voâcea sa tremuriitodre, 
20! voi, fiice-ale Aurdrei, zise el cu întristâre, 
„acum din aceste ziduri bucuria a zburăt, 
„luâți crepul lung de d6lii... Don Padil s Sa depărtit | 
„Plingeți! pentru voi deactima orce bine înceteâză | 
„Nu staii mult deasupra Iimei ale Fericirei văze! 
„Vai! deactima înainte cino vă va mai i 
„Haina voastră de mireâsă cine o va risfoi 2... 
„Plingeți a lui depărtâre, drâgi copile părăsite, 
„la singurătâtea tristă fără milă osîndite | 
„Dar vă mingteţi în suflet căci pe miile albastre, 
„tespindi-vor Elcovânii jalnic lacrimile voastre, 
„iar din 6le, în palitul strălucituluy Oceân, 
„Văd sirenele 'mşirâte pe binci mîndre de mărgein, 
„cu-a lor degete de nacru cum le-adână pe-un altâr 
„Drefăcîndu-le în fire de als mărgăritâr | 
„Nereidele în urmă cu năfrâme de opâl, 
„cum impodobesc cu dle mitra tinui cardinâl ; 
sia la Gnida văd pe Vânus găâta a-l incoronă, 
„Zeilor, opriți pe Parcă firul viţii de-a-i curmă 1%
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Iar din toți mai picilit 

din Sevilla Don Brandini 

Barbarini, 

scribul cel neobosit ! 

XI. 

Așă cuvintă stejârul cu profâticul seii glas. 
singurul profât mai sigur ce deatunci ne-a mai remăs, 

„căci de la Hristos incoâce—eum zic col drept-cre- 

dinci6și— 
tSți prordcii sint pe lime niâmai nişte minciun6și ! 
cind deodâtă să ridică de prin văile umbroâsc, 
de prin peşteri, de prin lâcuri, luncile intunecoâse, 
eco durer6s spre câriiri: Oceanidele fete, 
brinele Hamadriâde, și Driâdele cokâte, , 
priapâele cevnite pling prin trunkiările roâse 
6le, mai cu sâmă, 6le de amor nosățioăse, 
jar prin ceâța ce să pierde la a soârelui ivire, 
tina dipă alta, triste, vâzi venind spre mănăstire, 

"mâicele în hâine negre... ai jură că €le sînt 
sfintele mironosițe cînd sentore de la mormint! 
ce tăcere plumbuită !.. moartea a-i piitea să zici, 
jocul, risil, veselia, parcă n'a mai fost pe- -aică! 
niimai cînele se primblă pe cărârea! părăsită, 
clătinind încât la umbră fruntea sa cea ov ilită,



119 

Și tot latră în zestimpuri, iar la ţintirini în vâle, 
clSpotul ne-atins de nime scoâte stinete de jile ! 
dar aciim, actim pe unda ce la soâre străluceşte 
singur, singurâl departe, Don Padil călătoreşte, 

Cine-ar fi putut gindi 

că la Roma Don Brandini, 

- Barbarini, 

pentru diusul va porni. 

XII. 

Valladolid e orâșul menit pentru nvăţătiră 
unde Don Padil, novice, se supiine la tunstiră, 

aspre reguli îl așteaptă: a sa coâmă lucitoâre, 

sub o foarfecă, tăioâsă pică făr de indurâre; 
„al seii mijloc drept, subțire sub o hâină potrivită, 

i-l închide trist și oblu o sutână mohorită, : 
gliima, veselele vorbe și okiădele duioâse, 
sint oprite, pedepsite de l&gi aspre, riguvoâse ; 

nu mai duco-aici viâța ce duceâ la mănăstire 
dar îl intăriâ credinţa șa prelâtului iiibire! 
Valladolid e vestită, prin vestitul seminâr, 

v6kia Pintie română, patria lui Escobâr, 

nu cunosc altă cetâte mai măreâță, mai frumoâsă, 
cu nărâvuri mai curâte și mal mult evlavioâsă.
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năvăleşte-aică junimea din provinții depinrtăte, 
opt col6giiiri sînt clădite și o universităte; 
aici inflori doctrina, comodă, mîntuitoâre, 
ce-a, ținiit atitea, veâcuri toâtă lumea? ulmirâre, 
patritica știință și morâla, "ndemiinătă : 
de a învăță pe lume ce nai Știut niciodătă ! 

Așă spiine mulțămit 
din Sevilla Don Drandini 

Barbarini, 
scribul cel neobosit ! 

XIII. 

Iezuitecele armil aice sau întocmit 
de Ignâtiii Loy6la generâlul iscusit, 
invățătările-antice și Dătrînul Aristat 
cu morâla lor cea vekie, aii remâs pe jos detât. 
Aici să învață bine cum un om cu iscusință 
poâte lesne să impâce ne'mpăcâta conștiință ; 
Don Padil invăţă lesne latinește prea curât, 
avînd mâre aplecâre spre dormit Și spre mineât. 
„Epitome sanctus liber: ȘI „De tiris* mal întăi,



Iri catihisul totdeatina îl puneă sub căpătăiii, 
cu o felie de pîne după ce se inkină: 
cartea, la un loc cu pînea el mai lesne-o inghițiâ ! 
apoi incepi să mrâţe tomul sfintelor canoâne, 
cazuistecele glâse, aroâsele pedalioăne, 
a Sfintului "Toma Sâmă, comentării și sholii, 
alladolid e vestită prin a săle teorii. 

Ale erudițiiinii glorioâse resultăte, 
opt colegii, nu c slimă, şi o universitâte ! 

Tot aici s'a instruit 

altă-dâtă Don Brandini 

Darbarini, 
scribul cel neobâsit ! 

XIV. 

Patru ani de'nvățitiră Şi vro opt de prohitirc, 
sînt deajuns să pregătiască pentru hirotonisire 
o inteligență râră ; și, cum este cunoseiiţ; 
limea e școila cea, mâre, şceoăla e un început! 
ȘtițI că este mult mai bine—luind toăte la un lo6,— 
Să știi mal puțină carte dar să ar mat mult norde ! : 
Don Padil intră în lime pe căi strimtentunecoâse 
dus de-o mînă nevăzătă spre o culme luminoăsă. 
Al seii ntime de blindețiă și vestitele cuvinte,
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o neprihănită viâță, consacrâtă celor sfinte, 
vestea sa de dărnicie, și a sa cuvioșic, 
umpleâ limea de-admirâre și de-o mâre duioșie. 
intrun. veac, cum e al nostru, veac de materialisn, 
veac de Iâne, veac de pofte, veac de trindav egoism ; 
veac de desfătări ușoâre, este-un metedr deplin, 
să vGzi pe un.om cc âre că trăește cu puţin, 
iar favorurile soartei peste alţii le r&varsă, 
„Remine-va, totdeâiina, suvenirea tă neştearsă“— 
stâreța sericâ adese prin prelâtul Don Pamfil, 
0 e zar, e rar aceasta!“ Așă erâ Don Padil. 

Tot așâ credea smerit 
in Sevilla Don Brandini 

Barbarini, 

seribul cel neobosit! 

XV. 

In Valladolid atunce trăiâii, singure, retrâse 

doui "nobile matroâne cu narâvuri cuvioâse: 

"Dona Laura Hermoza, Dona Linda y Ramire, 

una grâsă și bălaie, alta brună şi subțire. 

Magdalene 'n pocăință, Iâcome de ideâl, 

dușmane neimpăcâte a c6lui mai mic scandâl. 

Neștiind ina de alta, de mult văduve pe lime,
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amind6ui cu avâre, amindoui cu renume ; 
și la vristă cînd pe fâță, timpul nendurât însamnă 
cu pendlul sei sareastic brazda galbână de toamnă. 
De a sufictului soartă îngrijite din pruncie, 
și de dinsa, cu tot prețul singure voind să fie, 
de-o sfințenie nespiisă -căutind cu infocâre 
cine le-ar'puteă condiice la viâța viitoire, 
un om sigur, demn și tâinie înainte mergător, 
conștiințelor slăbrițe călăriz ocrotitor ; 
cind la predica cea mâre înaintea lor rostită, 
amîndoui-și zisem suflet: „Iâtă Mâsia: dorită 
aici, Don Pâdil ținăse un cuvînt „De Sancta vita.e 
incepind întâi cu alfa și Sfirșind ap6i cu zita, 

Cuvînt bine meditaţ 
cemn Sevilla Don Barandini | 

Darbarini, 
toâtă noaptea a lucrât! 

XVI. 

Incurind din înălțimea ecriitrilor domnitoâre, 
al virtuții sâle mârit, pe-a sa frunte ginditoâre, 
— semn al6șilor în lime,—Răul de a obori, 
ca o jerbie de âur, sfintul dâr se cobori 
şi cu cl putârea mâre orl-ce rână-a lecui,
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duhul necurât din tripură cun cuvint a izgoni, 
eriida ncegalitâte ucigind'o pe pămint, 
pâtimelor de tot fâliiil doctor fără de argint! 
el da câlor scoși din slujbă miugiicre și speranțe, 
demagogilor bugctul şi înalte alianţe, 
văduvelor alinâre și epitropi la orfâni 
însurâţilor răbdâre, minte eslor gogomâni ; 
idioților puterea pe carliști îi blăstemă 
(pentrucă nu îsbutise după cum să așteptâ) ; 
in Valladolid știință, macâr cit de puţintică, 
fetelor nemăritâte zestre și altă nimică, 
zgomotoâsei opoziții aspre pronunciamentos, 
la Los fueros antice vecinicele morimentos, 
cum să seric, să cetiâscă gazetârilor poveţe, 
generâlilor r&sboinici geogrâfia, să mv6ţe, 
pentru €l nimic nu ţine, şi nimica nu păstră, 
ce luâ de la bătrine numai tinerilor da. 

lar din toți mai folosit, 

in Sevila Don Brandini- 

Barbarini, 

scribul cel neobosit. 

AVII. 

Spre dovâdă la aceasta Don Brandini barbariui 
cu plăcuita Dona Smâra nu mat trăiâii așâ bine
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Nici un spor, nici stup, nici flodre, nici un galbin canarâş 
și după atita poftă, nici macâr un copilâș, 
Don Padil, de Don Brandini, după ce a fost kiemât 
binecuvînti cu dârul ce de sus îi erâ dat. 
Deatuncă fidrile ?n grădină, de tot felii A6ri frumoâse, 
dalbe înfloresc la soâre kiar de-i vâra secetoâsă, 
şin prisâcă prin știiibeie vecie matcele roiesc, 
prin cușeiițe mii de pâseri nebunâtee ciripesc, 
dar miniinca cea mai mâre pentru Gkiiil omenesc, 
e că 'n câsă copilâşii ca puzderia foiese! 
Dona Smâra, citeodâtă e atita de boțiti— 
Don Padil atunci zimbește—de copii și necăjită, 
incit blastemă în tâină și 'n tăctita-i conștiință 
alintâta și naiva a podtului dorință ; 
căci să iasă prin grădini ca nu mai aveă răgâz 
fâr ca toiul de albine să n'o piște de obrăz, 
pâserile de prin: cuşte zi și noapte-o asurzese, 
jar copiii, ea pe-o minge, între ci o hărățesc. 

? 

Iar din tâți mat picilit 
in Sevilla Don Drandini 

Barbarini, 

seribul cel. neobosit! 

XVIII. 

Aseultâţi... trompta sacră să aride n depărtâre! 
in Sevilla pretutindeni este bucurie mâre!
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S6lii tree purtind flamira zilelor de bucurie 
tot poporul e po strade cu stilpări de veselie, 

| Înșivâtă trece n stâluri pedestrimea aurită, 
zuruind cu a ei pinteni pe paveâoa lustruită ; 
și în sfinta catedrălă stati matroânele ticsite 
pentru astă zi frumoâsă cu dantele "mpodobite, 
Candelabrul să "'neovoiie sub făeliile aprinse, 
salt în spâţiii heruivimii cu aripele întinse, 
și sub goticele arcuri cu "mpletite mozaice, 
să 'nalţ vâluri de tămiie din tripâdele antice ; 
și tot clerul din Sevilla: precedât de erticea mâre, 
cu prelătul sfint în frunte, toți așteaptă Ia altâre. . 
Don Padil mărâţ pășeşte tîrind mantia vărgătă 
Și lovind cu a sa cirjă pardosâla, marmorâtă ; 
patru jini în hâine albe duc a veștmintelor poile, | 
opt cadelniți înainte parfumeiză a sa câle; 
şi pe treptele divine rostind cereștile vorbi 
Don Inego îl proclâmă „Cardinal urbi et orbit 

Iar din toţi mai picilit, 
in Sevilla Don Brandini 

Barbarini, 
- scribul cel neobâsit!



. ELEGIE. 

aliareh, iubite oaspe, de cînd nu mai vii la, mine, 
sub povoâra, întristăvei kipul miei s'a ofâlit, 
unde's zilele frumoise ?.. unde's nopţile senine ?.. 
Parcăn d6liit toâtă limea de atunci s'a învălit! 

Vai! nu'ți mai adiict-aminte de treeiita, fericire ! 

Taliarhe! Taliavhe ! cît de prabnie te-ar skimbât! 

Tu 'mi jurâi că o să fie vâcinică a ta iiibire; 

cu ce țiam greşit cu ţie, de atita mai uitât! 

Ai portița al găsit'o înti”o zi macâr înkisă, 

cînd tăctta, mea Lycisca inti'amurgu te-așteptâ ?. . 

nu ardeâm de-ajuns parfăimuri ?... fâța mea se vestejise ?... 

saii în jocurile noastre eit ţi-am refuzât... covâ? 

Cind ai ști... a mea grădină în ce stâre să găseşte!... 
copăeâii puși cu tine păn! la tinul s'aii uscât! 

porumbița nea cea albă, întristâtă pribegește ; 

cine ştie în ce codri sărmăniea a zburăt!
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Bine îmi ziceâ atunce siriâca vrăjitoâre . .. 
Haxo, ce pindiă la lână dunțul cel de Corybanţi : 
„nu tenerâdem oâkeși pâlizi cu priviri rătăcitoâre, 
„Sînt ca fliturii zburdalnici și nccredinci6și amanți.“ 

Vino! liliicul tinăr a scos floârea lui fvumoâsă, 
turturelele la soâre toâtă ziua gingurese, 
hohotesc prin peșteri fâuni cu-a lor nimfe pofticioâse, 
păstoriţele, piistorii tot părâhi să rezleţesc |! 

” 

Vino! mi-am luât de noapte o tunică prevezie, 
cu inyrt verde şi cu lâur pâtul Pam împod6bit ! 
jar Lycisca ţine gâta lingă cip aurie, 
anfora cu douf toarte cu vin vâkii pecetluit !



OGLINDA. 

Batil. 

Ce vid! Ce arătârel!! 

Muza. 

Amicul micii iitbit! 
Batil un veac aciima decind ne-am despărțit ! 

Batil. 
x 

Purtâre fără sâmin.. sinteți nepricepite. . 
ME lâși pe așă timpuri... te dâcl pe neştiute.., 

| Muza. 

A trebuit atunce... 

Batil. 

Şi pana "mă ici cu tine... 
Cutrieri toâtă limea cu.. cine ştie cine?. 

Muza. 

Primirea i cordiâlă!.. tot bolav cum să vâde!,. 
Și mintea ta, sermâna, tot ntimat în ră crâde. 

9
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Batil. 

Pe timpul cel mai darnie de dulce inspirâre, 
cînd florile "ntind mindru gurița lor la soâre.. 
cind recorâșii zefiri din văile mănoâse, 
zburind, ți-adic în tâină o şoaptă amoroisă. . 
cînd saltă de iibire la miigetul de tâur. 

Muza. 

Cind saltă'n cringuiă mierla și gangurul de âur!.. 
Cînd... , 

Batil. 

Tristă ironic!.. zadarnic te silești. .. 
Tot savbădă în glume, și tot sprențiră eşti !... 

Muza. 

Și tu tot ipocondru, o jalnice muritor;. Ra 
nemăsurât în toâte și vâcinie cîrtitor!.,. . 
Căci ţi-ai fixât în minte o lime ideilă, 
în sf6ri necunoseiite.... teribilă greșâlă,! 
In loc să rizi, tu blastemi, c'o tiră, 'nverșunătă ! 
Ascultă-mă pe mine... te vei căi odătă. 
Tu știi cît de puternic cu tine m'am certât, 
și uiţi că pentru asta dâ-aice am plecât; 
voiii remăâna cu tine de: erâzi că am" dreptite. 

Batil. 

Eu m'am. deprins actina cu-a mea Singurătăte ! 
Dar spiine'mi,:te rog, unde ai colindât de-atunce: 

.
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Muza. 

Unde-a voit nordeul Și soarta să m'arunee! 

Bati). 

"A! umble după soartă! alergi după norâc! 
ŞI pănă az, în lime, nu ţi-ai găsit un 106? 

Muza. | 

Defel, defel ! speranţa, —mă jur pe-al nostru ză 
că te-oiii pisi mai bine, o mizantropul miei! 
dorința de aţi spine aitirea ce-am văziit, 
și timpurile gr6le prin câre ați trecut; 
și mila mea cea mâre de trista ta ființă, 
un dor de ţâră.. poâte... o tâimicii căință 

) 

A Batil. 

Un dor de țiră, n tine! o, limbă ipocrită | 
cînd știii că” eşti în suflet adine cozmopolită ! 
Ideie ce provodcă și ură și scandâl ! 

Miza. 

Tot făr de judecâtă! tot superficid] ! 
In contra calomnici nu este adăpost |.. 

Batil. Me 
A! recunoști actima! dar spiâne-mi unde-at fost? 

Ce ţări! ce năsipișuri; ce plâitri locuite, 
ce țermuri şi ce unde, orâșe fericite, 
ai vizitât deatunce ?. Și unde al ajuns? 
Văziit-ai multe lucruri, şi ris ai de ajuns?
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Muza. 

Am ris, ca totdeatina! A Omului prostie, 

își are pretutindeni întreâc'a sa domnie! 

Universâlă plintă, adincă roditoâre, 

ea sinaură-i pe lime învâci neperitoâre! 

Sub z6nele toride, sub cele tomperâte, 

şi peste timp și spâțiu, oceânuri dopăntâte, 

civilizât sait barbar, or unde-un om trăieşte, 

cu dinsul, fără muncă, luxurioâsă crește. 

Și crivățul, semiinul ce holdele doboâră 
sint vinturi pentru dinsa de dulce primăvâră! 

“Batil. | | 

A! minunăt! îmi plâce! profunde meditâții ! 

Ce limbă elegantă! ce mindre comparâţii ! 

Dar unde? mă rog, unde? unde-ai erborizâţ ? 

aceste adevărui, de unde le-ai afât? 

Ai cunoscut, desigur, vi”un vajnic jurnalist?! 

te-ai rătăcit pe drumuri. cu vrun naturalist !. 

Saii ai citit vro carte actima publicâtă... 

Știința e la mâdă... 

Muza. 

Da! fourte căutâtă! 

Revoluționâră,! dintrinsa am aflât 

cun momițoiii că Eva în Râiii s'a cununât, 
și că din ef eșit-a, plodoâsă fără milă, 

mult ca năsipul mări! nemernica prăsilă, 

ce astăzi guverneâză intregul univers! | 

Deatuncă spre: frumuseță, ea veselă a mers!
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Inect, înest cu timpul, şi fără presiune, 
a dispărut cu totul străbina uricitine ; 

-şi falca, cca de cine, și tâmpla zvicnitoâre, a 
şi fruntea, cea timpită, pleoăpa clipitoâre, Ă 
sprincenele de ciclop, tufoâse "mgemănăte, 
ce le numim noi astăzi sprincene inghindle; , 
un Gkiii de steelă, stupid, Şi titva cca, osodsă 
compin actim o fâță plăeiită, grațioâsă ; 
și vocea "nădușită atunci mornăitoire, 
azi voâce elocuentă, la ceriii cuvintătoâre : 
incit pierdut de spâimă „şi tâinie îngrijit, 
să-uită învățâtul și stă incremenit, 
privind atitea feţe de falnici muritori, 
er6i din alte timpuri, mari ocîrmuitâri ; 
momițe în principii, dar metamorfozâți, 
al limil seculâre veki privilegiâţi, 
alâse căpitenii, vestiți cuceritori, 
feți-logofeţi cu plste, posţi şi oratori, 
şi nu 'nțelâge astăzi—o timid seepticizm!— 
cum iai persistă încă fatâlul atavizn, 
şi n'a scăpât cu totul de vekia sa osîndă, 
posteritâtea Fei !.—ia uită-te m oglindă ! 

> 

Batil. 

Dar muzele, din cine-s?.. a cui posteritât6?,. 

Muza. 

A fantaziei voastre ființă neintrupăte ; 
noi mam fost cu părekia în kivotul lui NS e,
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eşim din voi întocma ca Minerva din J6e, 
sintem saii nu sîntem! și cugctârea noastră, 
timpită sait sublimă, e cugetârea” voastră ! 

DBatil. 

Impie! sacrilege!.. ce sufletu'mgrozeşte ! 
mai bine n fundul mărei!.. 

Muza. 

Aceasta vă priveşte! 
Dar am uitât ați spiine: ajunsă la, hotiră, - 

crâ să m'asurziască teribila fanfâră, 

a Renumirci glâsuri din cele patru unghiiări ! 
Ce șiruri de ghirlande! ce arcuri de triumfuri!.., 
O sută mii de tinuri: în âer bubuieâii, 

flamurele vergâte la ccriiui filfiiăii ! 

Și mindre uniforme, arme strălucitoâre. 
orâșele "n lumină ca 'm zi de sărbătoire; 
se mghesuiâii pe strâde tribiinii elocuenți!.. 
Vă felicit aciima... sînteți independenţi!... 

Am admirât din sufiet trofeele răpite, 
a consulilor voştri cunini nevestejite, 
politica "mțeleaptă, adine prevăzătoire, 
ce-asigură de-aciima o stâre 'nfloritoâre ; 
cum vați atrâs a limei simpâtii îndoioâsă, 
prin tactul, prin măstra, purtârea generoâs, 

“pentru tratâte-a voastră, credință neclintită, 

fruntârele ne-atinse și patria mărită, 

și pâcea, 'mbelșugârea, doriti libertâte,
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de astăzi inainte sint biinuri ciștigăte! 
Așă voiră z6ii! Ce falnică skimbire! 
N'ajunge în toâtă limea Zeița vestitoâre, 
Popoârelor s'anunţe triunful cîștigă! 
Ferice de aciia ce armele-aii luât, 
și vulturii năprasnici desfășurind cu fâlă, 
prăpăstui m țărină Domnia cea fatălă ! 
De-aciima înainte în loc de sînge, lapte, 
şi marmura și bronzul v'or spiine a voastre fapte ! 
Pe lincile 'nroșite vor crește pe cîmpie 
edera mlădiossă și vița cea de vio! 
Strimonul, Istrul galbăn curâți vor şerpui ; 
spre mârea I€șui hide n'or mat rostogoli! 
Afâră Diruinţă, înăuntru amnestie, 
şi porțile lui Iânus înkise cu mindrie ! 
Cînd știii că în cetâte stai gâta să zbueniască 
discordia civilă și tra cea frățiaseă, 
fatriile "marmâte, veninul de partiză, 
ohlocrația nduă cu v6kit eupatrizi, 
şi fiiil pe părinte, părintele pe fiii, 
se sfășiedii actima ca fiârele n pustiit! 
In atrium... sub ki domesticilor zei, 
atitea perkiziţii și zbiri, și parale, 

- barbâtul de femie pe strâde aruncât, 
fiind actim din slujbă sermânul alungât 
şi criza, cea băniasă... cel trâizeră de tirâni, 
treizeci și trei anime... nomarhii veterâni 
pribegi și trişti și pâliză, cum încă îi privim, 
pierdute instrumente a v6kiiilui regim,
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Şi dârea m judecâtă teribilă, “cumplită, 
a câlor şapte oimeni cu fruntea încreţită ! 
Un singe de cerneâlă pe publicele picţe, 
a patriei privire sta gată să înghiâţe! 
Și Vrajba, turba, setea atitor n6Dilt fi, 
cine să puie mîna pe a Stâtului moșii, 
prigoâna în alâgeni!.. 

Batil. 

Vorbește mal încct!., 

IJluza. 

Şi pentru ce aceste?... pentiun citr de bugst! 
Şi încă în ce stăre! peirdut și istovit... 
Ca vai de el! de... misii... de -ditirme spireuit!.. 
Veţi recunoaşte dâră, o păcinici muritori! 
că mâre-a fost iertârea și prea indurători | 

 barbâții de la cîvmă!... Căci să credei atunce 
ființe osindite, în Keâda să varunce! 
Cinci ani de cărmuire fusâse crimen mâre, 
ce merită pedeapsă, iar nu amnistiâre, 
Ce n'ar fi dat Rominul în sînge înecât 
pe Mârius cu Sila să-l vâdă împăcât! 
Ce war fi dat At6na în timpit destrămiţi, 
Pe-Aristofân cu Clâon sii vâdă *mbrăţoșâţi ! 
O secoli! o viâţă! o mâre Vecinicie! 
Membria aceasta păstrâţi-o cu mindrie!!
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Batil. 

Cit pentru morţii noștri, șirâguri de skelste, 
câri-au perit în şanţuri de foâme şi de ste, 
desculți și goi ca Negrii, la criveţ, tremurind, 
şi rânele lor ertde în zdrenţe ascunzind, 
sub focul din cetâte de moarte dătătâr, 
in mlaștina pustie, departe de ai lor, 
strmânele lor umbre... ce răi ne mal pot fâce ! 

Muza. 

Și-aii astupăt. mormintul et quiescant in pace! 

Batil, 

Mai fericiți, o zină! de mii de mit de Gri! 
O lacrimi! o trădăre! vitejii luptători, 
în groâpa lor cea răce, sărmânit n'aii aflat 
de-a patrică iubite pămînt instreinăt ! 
Vai ! inima mea plină de indignaţiuine, 
nu-și află mîngiicre nici kiar în Tugăciline ! 
Și pentru ce, o doamne! ce iri avem a stinge?, 
Ce rezbunări ! ce. silă?... 

' Muza. 

| | Din nObilul lor singe 
Va crește libertâtea cu râmina de dur 

a patriei iubite nepreţuit tezâur! 

Batil. 

O Iâinică sumeâţă! o țarcă mult limită ! 
Tu rizi de-a mea durâre, ființă prefăcrită !
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In glimă le ici toâte și tâtul înfruntezi, 

nimic nai sfint pe lime, nimic nu respectâzi! 

“Miza. | 

Căci risu-i a mea armă, și eliima ironic! 
cu 6le te 'nammeiză! A lor ipocrizie, 

gindirea lor vicleână de şerpe-otrăvitor, 

negreâța lor din suflet și scepticizmul lor, 
exclusivizmul aprig pe căile pătrunse, 

fanfaronâda, tonul, prostia lor ascunsă 

demască-le la lime!... tăeârea-i vinovăti 

cînd lâsă în uitâre Virtiitea insultâtă; 

A lui Luciliii armă, a lui Horâţ ridică! 

Datil 

E slâbă-a mea putâre şi voâcea mea prea mică. 

Ce sarcină enormă! Ce luptă uriâșă, 

și ce natură trebui pe om să-l iei din fâșă; 
să-l răscolești rărunkii ca mârea de adinci. 
unde clocește răul ca vipera sub stinci ; 

S'arunci a sâle păâtimi ca frunzele la vînt, 

șntr'un cortj de viţii să-l dici pân la mormint! 
Scalplul conștiinței s'apeși fără cruțâre, 
să tai fără de milă! ce oarbă 'ncumătăre ! 
Şi pentru ce? Horâţiă, Luciliii, Junenâl; 

și Pers înpiedecât-aii la Râma vr'un seandâl! 
Putiit-aii să adică trecrita ci mărire, 

a timpurilor falnici pierdută moștenire? 

Cumplita iperbolă și versul lor de foc,



139 

pe Mesalina,. noaptea puteâii so ție 'n loc? 
Scutit-aii d'infamie româna laticlâvi? 
pe 'Traseâs, Sena, pe Birus de otrâvă? 
împiedecât-aii oâre Republica să piâră, 
pe stoici de la moarte adsse voluntâră? 
Minia lor aprinsă şi aprigul lor kin, 
Înliturât-aii mersul fatâlului Destin ? 
Pericul6s şi strâniu, absurd o ce'mi pretinzi. 
Aciim la bătrincţe o cursă î-mi întinzi, 
Eii câre în viâță mam atacat pe nime, 
să-mi compromit blindeţa cu-a sâtirei asprime ; 
S'aprind, fără de minte, făclia învrăjbirei 
act, cînd stăm cu toții, pe margenea peirei, 
cînd viitorul nostru s'a prefăcăt în Sfinx, 
cînd dușmanul pîndește cu Gkil sei de Iynx! 
cînd fiii rătăcirii, sub masca populâră, 
ațiță și întartă discordia amară! 
O! nu! a tâle sfâturi, vicleâna ta zimbire, 
ar aminti trecritul de tristă amintire! 
Nu .risul, ci prudenţa ne scâpă de pericol, 
„Să ne gîndim cum trebui... 

Musa. 

Atunce plincă ridicol! 

Batil. 

Da! negreșit, voii plinge, vot suferi în line, 
şi zile mai prospâre, voii așteptâ mal bine, 
căcă s'a văziit adese un vultur răpitâr 
pe porumbița m âer gonind'on aprig zbor;
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strmâna fige 'n spâţiii, spre codri se grăbeşte, 
cînd un viîrt6j năprasnie pe vultur îl loveşte ; 
pătruns ca de-o săgeâtă, el câde la pămint, 
iar porumbița zboâră pe aripe de vint! 

Muza. 

Apâtică ființă, eşti fâră de pirekie, 
te leâgănă în visuri ȘI dormi pe-accâ, urdkie, 
aşă ai fost în viâță, nemernie pe deplin, 
așteaptă, mîntuirea, săi vie din senin.. 

Batil. 

Ascultă-mă și eurno, îți mai repât odătă, 
m€ obosește-acitma mania ta ciiidătă., 

cu satira la mine nu afle adăpost, 
mai bine poveşte”mi și sptine unde-ai fost? 

Muza, 

Atena și Corintul, şi Sibaris vestită ! 

Batil. 

At&na şi Corintul! o, zină fericită! 
o ţărmură! culmi antice! pămînt al libertăţei ! 
unde-a domnit cu slâvă zeiţa frumuseței ! 
Oh! spiâne-mi! povesteşte-mi—ce bucurie adincă!— 
ce fac amicii noștri ? trăiese cu tii încă? 

Muza. 

O! da! trăiesc cu tâții, trăiesc şi prospereăză, 
vaii întrebât de tine.. că se intereseâză.. .
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Batil. 

O dulce suvenire! pe Nicias, pe Flcon?... 
Pe Mnezil6c, Aleandru, Rifâs, pe Demolon ? 
Pe Hermogen retârul, pe mindrul Calistrât ?... 

Miza. ? 

Da, negrâșit, ţi-oii sptine ; pe t Si i-am vizitât... 

Batil. 

Pe Licisca cea brină, Lania cea bălâie? 
A căria cosițe ca, spicele din clâie, 
mă incîntâii odâtă?. Exâto de la Ftii? 

„Miza, 

S'aii măritât cu toâte șactima aii copii, 

Batil. 

Telâm, a cărui coâmă, rotâtă, lucitoâre, 
păreâ că 'mprumutâse a ndrilor splendoâre! 

Muza 

De cinci Gri, păn? aciima, el s'a căsătorit, 
şi, pentru-a cincea oâră legâl s'a despărțit, 
cu tact, cu iscusință, de cite ori se "nsoâră, 
in lâdă tescuește o nâuă 7estrișoâră : 
ap6i, încât cu timpul, și potrivind'o bine, 
neveştele le lâsă, dar zestrele le ţine. 
AIG, cu toți amâbil, prea îndatoritâr, 
azi limea îl salită de zestri-antreprenâr !



-Batil. 

Pirgofilact din Arta, vâzutu-Pat vwodâtă ? 

Strateg eră atunce.. 

Muza. 

L'am cunoserit îndâtă, 
Arhistrateg aciima și foarte prețuit 

ohlocrației mindre, stilp vrednic şi iiibit. 
De cîte ri Atâna silită” s'a afiât, 
armâta săși retrâgă, pe dinsul l'a kiemât; 

căci âre pentru fiigă o râră, iscusință ! 

Cit ține lupta, doarme, iar după biruință, 

îndâtă se arâtă și spline nencetât 
prin cîte mâi primejdii, visînd s'a strecurât ! 
Ap6i a scris o carte în câre sprijinește 
că Xenofont, cu oastea merci se rătăceşte ; 
că mare cunoștință, de drumuri nici habâr! 
Şi el acum propiine un noii itinerâr, 
Amicil sei în tâină, se uită și zimbesc; 
ceă mai intimi, pe fâță, îi spun și'i dovedese 
că de-ar fi fost pe timpul retrâgerei faimoâsă, 
din zâce mii nici tinul nu s'ar fntors acâsă. 
Dar el uimit și mindru, de sine încîntăt, 
la alte mâri vetrâgeri se crede destinât; 
și mulți curtâni, la curte, şoptiăii prin coridor 
că Skiţii vor să i6e la ei ambasador! 

| „Batil. 

Dar Mnezilde, ce fâce? el nu s'a insurât?
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Muza. 

Ba da! de trei Sri încă şi este magistrăt : 
şi dascal de tinbălă, în miizieă artist, - 
și cîntăre la templu, retâr și jurnalist. 
Din zOri și pănă n noapte, din noapte păn' în z6ri 
el cîntă, reciteăză, Pocți şi oratâri; 
și totdeaiina âre, uritul de'și omoiiră, 
în câsă o soție, afâră-o soțioiră! 
Cu or și ce partidă semnpică, se "voiește, 
pe tâți îi tămiiăză, pe toți îl proslăveşte; 
cinci posturi, păn'aciima, cl âre Şi octipă, 
nevdile vicții cu orijă le astuipă; 
Și sptne pretutindeni, co logică solidă, 
că este 6mul Țărei iar nu om de partidă! 
Skimbâtu-s'aii guvernul, atunci cu acâiași limbă, 
—Și Hercul știe ntimat de cite dri se skimbi— 
cu câre pin” atunce, prezentul liudiă, 
treciitul ocăreşte păstrindu-și slujba sa | 
Cu astă rinduiălă, și potrivind'o bine, 
paxtidele le lăsă dar slujbele le ține, 
altfel cu toţi amâbil, prea îndatoritor, 
Atena îl salită de slujbe antreprend r ! 

Iar Fl6on moștenirea, dinnsti și-a îmulțit ; 
corintiân din suflet! Rifăz mi-a povestit 
ca intreprins prin țâră o grea, călătorie, 
cu gind ca să'și găsiască o zestre de soție ;
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şi ca găsit'o "m fine, dar că, sgircit cum este, 

nesățids şi lâcom de bâni şi de neveste, 
el plinge-actim în tâină pierdiâta-i holteie, 

şi z6ilor să roâgă ca viduv să remiie ! 

Şi spune despre dinsul bătrinul Fuiinm! 

„Actim puţin îi pâsă, căci âre-un clironm. 

Alcandru este liber, dar foarte suparât! 

De-o pâtă criminâlă, sermânul a scăpât: 

o intrigă ascunsă, o tristă-acolisire, 

pentr'un moment sbircise eterna sa zimbire ! 

Trăiă cokât și vesel, cu șapte, opt iiibite, 

cu miîndre ekipâjuri, ospățuri strălucite, 

şi vinul de la Cipru, strafida din Corint, 

inpodobiâi, la dinsul mări etpe de argint; 

la ipodrâm, la teatru, matroanele-i zimbiâi, 

din câuza avârci, de ginere-l oliâii, 

cînd vitetul năprasnie zbucnește deodâtă, 
că a furât Alcandru de la părinți o fâtă, 

a lui Canâbe fiică ce n'âre nică o zestre, 

ce stă mai toâtă ziua gătită la fereastre. 

Părinții ei atunce aii mers la tribunâl, 
Șait denunțât cu zg6mot oribilul scandâl, 
cerind. cu gravitâte onoârea reparâtă 

pedeapsă drept exemplu, iar pentru judecâtă,. 

cerind despăgubire în caz cînd, din mindrie, 

ar refuză Alcandru s'0 icie de soție.
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In tâină, procedura actim se pregiitiă : 
Alcandru de aceasta nimica nu ştiiă ; 
cind fă citât în formă. Venind la tribună, 
el declară pe fâță, că n'a urmât scandăl; 
că Coria, din cisă, cu ştirea lor eșise, 
că tot cu-a lor știve la el o găzduise. 
Canâbe şi Xantipa tăceâii la început : 
Alcandru dăded bânii sub titlu denprumiit ; 
nu mult după aceasta, copila fugi m Cars, 
unde trăiește astăzi cu skitul Anaxars, 
Iar martorii deprise sub aspru jurămînt 
cum arătă Alcandru: cuvint cătră cuvint ! 
Ai ris judecătârii de-a Xantipei figiră, 
și astfel să înkise această procediră. 

Iar Nicias, istorie deodătă sta făcut, 
un tom macâr în ţâră, din ca nu a vindătţ! 
EI, pe Semiţi îi șterge din ntimărul de nâţii, 
şi e semit cl însuș.., 

Batil. | 

Aşă sint renegâții. 

Muza. 

nitis şi Demolcon, politici dezbinâți 
ânființât actima biiiroii de avocâți. | 
Rifâs; cum știi, de viță antică, aristoerât, 
Demolesn, dincontra, om noii și democrât, 

10
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cuprinși de făcul tâinie, zel6şi apărători 

al văduvei sărmâne șai slibilor mindri, 

de multe Su, și grdtis, din piira bunătdte, 

la tribunâle âpăr femei liar mărităte ; 

pledind în despărţenii ; și iârăş pentru bine, 
mai âpăr ici și cole, vai! tinere-orfeline 
pentru clironomie ! Și cum s'a întimplât, 

Rifâs pe-o democrâtă bogiăti a luât; 

Demoledn, dincontra, o văduvă matrână, 

de la bărbât fugită din Teba epigsnă, 

avînd plecâre mâre a'și ruină bărbăţii; 
—ea ruină deatunce, mai multe generâţii.— 

Uniţi dar prin o soartă conuină dar contrâră, 
cu mintea mlădioâsă, linbiâţi din câle-afâră, 

și, după noua l6ge, ci astfel s'aii gindit: 

„Orâșul nostru este în dâui înpărţit: 

„deoparte cupatrizii, de alta ohloerâții, 
a—oti nu: sîntem atunce din liberele nâţii.— 
Tu vei pledă atunce, o scumpe Demol6on, 
cînd Heliaștii noștri vor fi dinti'ai lui Cl6on, 
iar eii din inpotrivă, și tot aşă "n alegeri, 
prin bună kibzuire și biine înțălegeri, 
noi v6turi numeroâse merâii vom adună, 

un centru prea puternic așă vom înjghicbă ; 

o criză neașteptătă, pindind cu iscusință, 

inpune-vom atunce a patriei voință ; | 
Și dâcă d'ntînplâre—sînt mulți inpertinenți— 
calomniind ni-or zice! sîntâți neconsecuenți, 

- n0i vom respunde-atunce, c'o falnică clamoâre,
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pie mai pre sus de pâtimă a patriei saludre 1 
* Cașă a fost de veâcuri în ţrile aceste: 
partidele semnpâcă pericol dacă este ; 
și tot acdiași oâmeni ce iri i-am defiimât, 
sînt astăzi fii al țerii, sînt toți barbâţi de stat, 
ce 'nădușiă, deodătă veninul lor amâr 
sacrificindu-şi tra pe-a patriei altâr! 

Iar Ermogen retrul, mai mult călătoreşte, 
deși nu pentru asta Republica 71 plătește ; 
și-n loc să 'nv6ţe carte merâii politiciăză : 
prin nui coaliţii partide noi creiăză ! 
Sub forme studiite şi gest de orator, 
e 'n stâre să vorbiascii, linbitul vorbit6r, 
torent de vo:be multe cu cricrii necopți, 
de la tribină singur, trei zile și trei nopți. 
Vorbeşte despre toâte și vnite și nevriite, 
atâcă, cenzureâză guvernele troctite ; 
el de la J6e 'ncepe discursurile sâle, 
atâcă, cenzureâză guvernele-actuâle ; 
Și tEsa-i favorită de câre 'nveci vorbeşte 
e glOria, mărirea, ce patria "mforește ; 
iar răul ce ucide și lipsa de dreptâte, 

„e că nu aii la, dinșii destulă libertâte ! 
| Batil. 

Ce farsă grosolină !. . și nime.. nică un glas?,.. 
Pe mîna lor Atâna actima a remâs ?
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Muza. 

Pe mina lor, ascultă !.. mulțimea fără minte. 
bezmstică, ușoiră să ici după cuvinte: 
Demagogia proastă prin nimăr se inptine. 
Fa niciodâtă mina pe adevăr nu piine. 
nu știe să desfire—și lucrul este grei— 
virtuțile din vițiii, nică binele din râii! 
Nerodnică și tînpă, de pâtimi înbuibâtă, 
nesăţioâsă, oarbă, se lăsă guvernătă, 
de-acdla câre ştie mai bine s*o pindiastă, 
şi pâtimile sâle mai mult să“ linguşiască ! 
Gindirea, cugetârea îl sînt învâci dușmâne ! 
Ce'i pâsă de ştiinţă mulțimei erosolâne ! 
Soerât băi otrâva ! pe Grahi îi părăseşte, 
cu ostracismul aprig pe Aristid lovește ! 

Martiri ai libertăţei de bine "nfăcărâţi ; 
in Bâratrum pe tinii, iar alții lapidâţi! 
Sub fel de fel de forme, cozmopolit Protti, 
hidosul monstru vâcinic ridică câpul sei! 
Și ce tirân pe lime, ce iscusit soldat, 
pe bestia aceasta nu aii încălecât ? 
Și cu trompta n mină n'a ameţit cetâtea, 
că a scăpât popârul, scăpind societâtea ! 

In Sibaris o iară silită-am fost să şed, 
cetâte mai ferice, nu s'a'ntinplât să văd! 

„Nu-i utopist pe lime, nici filos6f va fi,
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de la Platon la Morus să poâtă născori : 
vo stâre mai prosperă, un stat mai priineios ! . 
Pe lingă ea Monmnânii, Salanta sint pe jos! - 
Sînt toți bogâți și mindri! Ac6la câre mâre 
Trăieşte deopotri ivă în mâre 'nbelzugâre! 
De luesul enigmătie streinul stă uimit, 
cînd află, maicusâmă, că mait nici un venit | 
Stăpînul este sligă şi Sliga este domn ; 
au izgonit cucâșii căci î-i treziâii din Somn ; 
cucâșii scoși din țări i,—priveliştea te meintă— ! 
De sine să, nțelege-—grăinile-atunet cîntă l— 
Petrâcere Şi băluri: o duc întiun benket! 

Batil. 

Cu ce trăiesc atunce ? 

Muza. 

Cu a Stâtului: bugât! 
Cînd Stâtul se încurcă, mulțimea m opoziții 
S'aruncă, și pocește, prin nui coaliţii, | 
un alt guvern. Acesta, de criză dindu Și sâmă, 
un noii buget croiește și publică-o progrâmă ! 
Pentru moment atunce polemica "mectează, 
iar gazetârii noştri din noii se intremedză. 
De la miniştri toema, și păn” la baridri 
un noi guvern să fiece cu cei flămînzi de iGră | 
Întro unire falși speranţele își pun, 
şi cit îl ţine m slujbe, guvernul este bun. 
Dar dacă, de'ntimplâre, n'ait încăpiit- cu tsții,
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nu sint destiile l6curi.. atunce patridții 
formeâză-o nui clică, și scot un noii jurnâl; 

atâcă cu vigoăre strivind că e scandâl, 

„0 cridă apatie, o crimă neiertâtă 

„0 stâre-așă de lucruri să fie tolerâtă; 
„guvern fără-de-lege, miniștri trădători! 

Kiar sacra dinastie s'atăcă-adesdri ; 

conspiră cu streinii ee-aștept cu nerăbdâre, 

„a patriei cadavru săl calce în picioâre !* 

Cu timpul, dacă clica prin voturi se inpiine, 
guvernul să tocmește, și fâce fuziiine : 
pe cei uzâți i-alungă și kiâmă pe cec noi; 
scăpind astfel și tronul și țâra din nevoi! 
Prin aste sacrificii ca râcu'nainteăză 

r&zboâiele civile așă să 'mlătureăză ! 

Batil. 

Dar bine, acești oâmeni în intrigă experți, 
n'aii nici o treâbă n lime, industrie, comerţ ? 

Miza. 

Oroăre ! sacrilâgiii ! ar fi o injosire 

din meserii săși fâcă o îndeletnicire ! 

| Dati. 
Cine'i hriinosc atunce? şi cine îi înbrâc? 
Nevoile vi6ţii prin cine'și satisfăc ? 
La muncă şi la lucru ci nu sînt înboldiţi ? 

Miza | 
Au pentru-această treâbă, conpânit de semiţi.
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Batil. 

Am cunoseiit aice trei blonde "ncintătoâre,. 
erâii atunci în d6liii, seîntei cotropitoâre : 
Lania, Frosa, Iris a lui Tidâă copile, 
spartân din cei trei sute... 

Muza 

Căzut la 'Termopile 4 
An petrecut cu dle la bâlul de la curte. 

Batil. 

Erâi atunci copile, purtâii, rokițe scurte. 

“Miza, 

Lania-l măritâtă cun Sibarit fruntâș 
“și ea dă astăzi tonul și moda în orâş. 
Activă, liberâlă, să înțelege "n toâte; 

politică şi arte, gătelele Vogăte ; 

de-al săi barbât zburdalnie de loc nu e jală ză; 

colindă zi şi noapte: Da Lika e lehiiză, 

ba i6se pentru er, călâre, în trăstră, 

bai nuntă, ba'i logodnă, ba”i vilegiatiiră ; 

ba trec streine arii, vro un atl&t prin țâră, 

ba-i un concert de noapte, revistă militâră, 

de binefâceri bâluui, pentru răniți o kâtă, 

aleargă ca zvirliga, vorbind, zimbind cokâtă,; 

trec prinșii din r&sboiie, un oaspe eminent, 

sint alergări de toamnă, saii vine-un regiment; > 

sai” vinde mărunțiișuni, deskide-o loterie



152 

cu oastea kiar pornește pe a lui Mars cîmpie! 
Ba astăzi a poftit'o vecina sa la măsă, 
ca Providența ?ntocma no mai găseşti acăsă ! 
şi cînd la teatru noaptea, cu-ea te-ai întilnit, 
cu lacrimi ţi să plinge că moăâre de urit! 

Iar Frosa elegantă pe ciți n'a ruinăt! 
Sa despărţit actima de- al patrule bărbit ; 
căcă tinul erâ moile și trist Și cîrtitor, 
al dâile prea iiite Și vajnie cartofor ; 
al treile la oaste pierduse-a lui rentime, 
al patrule, sărmânul, a pribegit în lime. 

Iar Iris, cea a trâia, mezina iiibitoăre, 
cei zic și Miopiţă: avi o întimplăre 
ciudătă, cum îmi spiâse bătrina Atropo, 
—Nu ieit nimic asupră-mi.... relatg refero. 
Să zice că la vrista de șaisprezâce îini, 
cînd începeă copila să aibă curtezâni... 
spre toamnă, cînd să, skimbă pădirga drăgălâșă 
cînd mustul fierbe... unfiă,... cînd nicele îngrâșă ; 
bobocii cînd să ntimăr pe p: jiştea uscătă 
— fusese vâra lungă, și ?n todte "nbelşugătă— 
să, însemnă că Iris ce *n Dbăluri colindă, 
cam tristă, cam pătâtă, tot: dâsurile da. 
Vecinele, ca dricul zimbiâii, şoptiâi, clipisii: 
in casă numai sâga și medicul veniâii,
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Nu, pentru 'mtiia oâră în trista noastră viâţă 
melancolia neagrii de suflete Sagăţă ; 
nu, pentru 'ntiia câră, în jalnice idile, 
cad victime pierdiite, sărmânele copile ! 
O! crudă calomnie! de iră înhuibâtă ! 
Cit răi nu fâce ?n lime o gtiră blestemată ! 
Simțind atunci Lania că intriga tot crește, 
o i cu bineșorul şi astfel îi: vorbeşte : 
AI fost ușoârii, dragă, prostiile aceste 
pot trâce după nuntă !... dar spiine"mi cine este? 
Căci tâina,... nu te teme, îmi este o datorie... 
poate "1 putem constiînge la o căsătorie... 
Dar ea respunse-atunee, clipind a sa pleoăpă: | 
„Cum vrei să știi aceasta, cînd ştii că sînt mioăpă, 

Batil. 

„Destul! destul! căci Slima să skinbi?n infamie |, 
Tentreci din câle-afâră... numi place delde mie 
i cronicilor voastre birfire scandaloâsă, 
nică glima grosolână, mineiina uricioăsă, ! 

| Muza. 

He! domnul este pridie!... cu piulică urekie, 
uitâsem gingășia.... sfiila sa cea v6kie,' 
linbăgiăl, cuviinţa și oustul prefăcut 
cu vrista "n loe să scâdă, mai târe a ereseit | 
Dar spiine, undei râul o glimă-a publică 
sînt lucruri de aitire nu sînt din țâra tâ.
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Batil. 

Ori cum și ori de unde, e' nveci periculoâsă 
o rea intențitine. O linbă simeeloâsă 
E n stire să prefâcă, la alții aplicând, 
o trista calomnie ce merge-ap6i crescind: 
ca tuinetul zbuenește de-a lungul şi de-a Jâtul. 
ăci unde este Gmul există și păcâtul, 

Musa. 

A! înţeleg actima.. instinct inspirâtrice! 
învâci, învâcă cu limea el nu vra să se strice! 

Batil. 
Să seriii infâme lucruri ! de oâmeni să mă leg!.. 
Ba încă să și publie!.. cu nu te înțelâg | 
ce aberațiiine, ce gind... inpeliţăt.... 
pierdute amiciţii destăl am numărăt! 

Muza 

Saii... cine ştie poâte... o scumpul mbii poct 
„dorita perspeetivă muşcării din budaet... 

Batil. 

In adevăr! sint pacinic, din câle-afâră bun ; 

ar trebui acuma cu fâlă să'mi rezbiin. 

Oprește-te aice! nimic să nu mai spui, 

piciorul tâi la mine învă să nu'l "mi mal pui!



CAINȚA. 

u m'ați învățât nimica, învețăți fă” de știință, 
filosofi nătingi și aprigi, suflete fă de credință ! . 

Scepticismul vostru: sarbăd, răci fantome ginditoâre, 
amăreşte și scurteâză, existența trecătoâre,. 
Ce-aţi făcut de-atite veâcuri resfoind cărțile voastre?... 
Aţi sufiât fără de milă în făclia viței noastre; 
Și ap0i,—o răzbunăre l—cu priviri îneremânite, 
Vaţi înspăimintât voi insuși de ruinele tiesite! 
AȚI voit, voi, universul, ca pe-o minge săl intoarceți, 
și să dezvăliți neantul și tăcerea lui so stoarceţi ; 
peste nduri, peste âpe, ați pornit fără de fiică, 
şi-ați remâs la suprafâță ca o plută, ușurică ! 
Naţi văzăt în întundrie, va orbit mârea lumină, 
astrolâbul și pendiilul v'aii. alunecât din mînă ! 
Spiineți'mi, o mâgi nemernici! ce-aţi văzăt în. min- 

drul soâre ?,,. 
Un cuptisr—aprins de cine ?--dar in lâna lucitoire ?.. 
Și atite generâţii înzadâr ai așteptât, | 
voi, din cartea mult cetită, un cuvînt n'ați descifrat | 
Obosiţi zadarnic cdriil cu sistemurile voastre ! 
Oh! lăsâţi, lasâţi în pâce soarta existenței noastre !
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Cine știe pe ce lime, sub te stincă neatinsă, 
in ce nor purtit de vinturi sat în ce planetă, stinsă, 
sub pecdtea neclintirei, sus de Gkil omenești, 
Timpul ati ascuns cu grijă k6ia tâielor cerești ! 
Fără de păstor nici stâul a remâs sermâna turmă | 
Mesia nu mai sosește, nici cuvîntul de pe urmă! 
AȚI sfirmât atite lucruri ce durdrile alină ; 
fidrilor luâţi parfiimul, stelelor a lor lumină ! 
AȚI făcut din trâiiil nostru o pierdiită îujosire, 
din amor o întinâre, o fatâlă întîlnire ! 
C'o- indiferență tristă cdritirile Ie privim ! 
ați ereit din noi cadăvre kiar din leăgin cînd cşim | 

Dâţi- -ne macir 0 răză, un limân de aşteptâre, 
o ilizie, o speranță, fie kiar inșălătoâre ! 
Inventâţi o mingiicre, spineţi-ne un cuvînt! 
unde piineţi viităriul ? în văzdăâh sati în mormint ?.. 

Mi-am pierdut -o viăță ntreâgă nima n ginduu m
.
 

Fâust aii avut dreptite să se lpede de voi! 

Nu ierâ mai bine, oâre, să'mi alg un crin în Hime, 
sprinten, drăgăliş și vesel, o copilă cu blind ntime?, 
oikeșiă ca mira coaptă saii băldie ca un spic, 
și cu dinsa, brâţe 'n brâţe, viitorul să despie !



       ŞILIOTE (7 

CEI:z0i LU EASITAZĂ 
BUCUREŞTI 

Să'i fâci leigănul din noui și dir” stele așternut, 
și So cul, cum culcă mâma, pruncul săi întâiă 

născut ! 
Să ai lingă tine ?n viâţă o soție priincioăsă, 
câre știi că te itiboște și îți coste credincioâsă ; 
înger păzitor din edriiiă ce'ți zimbeşte cu Dlindeţă, 
și. întirzie, cât poâte, mult grăbită tinercță 
lar, în jârul tei, peurmă, noaptea cind s'aprinde 

fâcul, 
copilâșilor în câsă, să le spui la toți nordcul, 
şi să le gicești ursita,.... drâgi fetiţe bălăioăre, 
cu mănițele de rOze, cu cosiţele ?n fuioâre ; 
copilâși cu li de vultur, dalbi, ca râua de curâţi, 
ce știii fel-de-fel de vorbe, vâcinie, neastămpărâți ! 
Să li dai la toți porecle, săi s săruiți, săi joci pe brâţe, 
unul de-un picior te trâge, altul trâge de musteâţă ! 
O copilă e regină... şi regină domnitoâre, 
iar păptşele din mînă îi sînt doanme de onoâre; 
unul, îngrijit, tot scurmă şi tot câtă înzadâr 
bețișoirele, gîndăcii ce-a pierdit din buzunâr; 
altul scoâte și înșiră regimente de soldâți, 
câri-ai fost la bătălie „—t0ţi eri, toți decoiăţi—, 
încurind ap6i începe şirul de poveşti frumos, 
vEki istorii, halimăle, fapte mâră și glorioâse, 
de Ileâna Cosinzâna, Strinbă- Temne, Barbă-Cot, 
Bâba- Cloanţa, Năzdrăvânii ce tree mările în not ; 
crai, crăicse din vekime, cum Troâda a perit, 
semizâil și eroii ce pe-ac6lo ai domnit; 
catededlele mărdțe, creștineasea biruință, 
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sfinții mucenici ce atunce ati perit pentru credință, 
castelânele înkise cu zid de-jur-înprejiir, 
stind la grâtiile negre şascultînd un trubadiir! 
Hei! legendelc-aurite cite-o mâmă niimai ştie! 
Fericirea este numai nimai, în căsătorie ! 

Sai să merg cu înpărăţii la v&zboiiele cunplite, 
edlon Orientul mindru, țiră cu mintini vestite, 
sait la Nordul cu zapâdă, sau pe Istru, saii pe “Rin, 
la Gadez, la Samarcanda, în Egipet, la Kremlin, 
înărmât cu lance lungă, zea de âur, coifu'n vînt, 
şi călăre pe-un cal aprig cu copite de argint! 
E ştiut, la bătălie. ..—de-ţi-e steâna priincioâsă,— 

ai îndâtă biruința, sait o moarte glorioâsă, ! 
“Unesri, dâcă Norocul, de copil te-a adoptât, 

șerpele ambițitinei inima, de ţi-a mușcat, 
cînd poporul te iubește... eroii mâre de exemplu, 
între un recrit în oste... i€și un inpărât din templu! 
I6ră un scluv la o vădână saii un biet centurion, 

astăzi un monarh puternic, Mahomst, Napoleân ! 
Viitorul ! Viitorul! cine află gindul seii!.. 
mine nu ştim ce va fâce, nepătrunsul Dumnezeu ! 
Oh ! ce soartă fericită! ce zbor falnic, lumin6s! 
—Şi norocul este darnic, orb, pribăg, caprițios — 

se ai flote numeroăse, anii strălucite multe ! 
de poronea ta inaltă, toâtă limea să asculte; 

să, ai sâbie intoarsă cu rubinuri la mănunki
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şi palâturi, și casteluri, şi popoire îngenunki ! 
și cînd, noaptea... la lumina, tinei lampe de safir, 
pe covoâre de la Zmirna odaliscele se şir ; 
așteptind cu drag şi trâmur cui vei aruncă basmâua, 
iar cuniicii de pe tine Îți isi manta și cealmâua 
O! atunce eriul mindru numai mie îmi zimbiă, 

" Paradisul cu-a lui hiârii erâi înaintea mea ! 

Vai! căința mea pierdută! nam trezit tirzit pe lime !.., 
trec ca: umbra trecătoâre fără, parte, fără niâine.. 
Căci aetm... bătrîn “Și girbov..., rid copilele de 

mine! 
Nu mai sînt bun de nimica, și în nopțile senine 
Skitil micii nimie nu vâde!... nu mai am 0 Zi fru- 

moăsă! 
Trist şi singur, mort în viâță... aștept moartea  du- 

reroâsă |... 

Saii pe mările întinse, în eastâluri plutitoâre, 
polurile depârtâte să le ieii înt”o'ntinsoâre ; 
emisferele opise să le vintur nencetât: 
cu kimirul plin de galbeni să alerg la cunpărât ; 
să adue în lăzi înkise curopeului avâr, 
tot ce re universul mai frumbs, mat scump, mal rar, 
cu cazmâua oțălită și ca, selâvul privighist,
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scormblind, săpind la soâre ca un cioclumtîrziet, 
munţii, ipele să spintee, riurile se ustie, 
âurul, argintul, scoica, kilinbâriul se aduc; 
de la țerile 'nghicțâte, sub ploiosul Orion, 
sadic blănurile scumpe, porțelânul din Iap6n ; 
să culeg mărgărintărul cu lopâta și cu sonda 
din Cașmir să cunpăr șăluri, diamanturi din Golconda; 
penele de struți, mărgeânul, colți de fildeș lucitori, 
a le Asiei parfâmuni, a Je Africel como, 
și cu prețuri inmiite să le vind pe la crăise, 

.Aspaziilor moderne, fericitelor mirese; 
să trimit cu-a mele nâve peste timedele plâitiri 

“din Georgia copile ce se'ntrâb pentru serâiiiri; 
mlădioiisele Almee, tinerele baiadere, | 
cai ca cerbul iiţi și âgeri, răpezele dromadere, 
și strein apoi de lime, ca albina incăreât, 
ca nabâhii de pe Indus, te asceză întrun palât, 
in Estramadira verde, sai pe B osfor, saii pe Nil, 
in orâșul saii în sâtul unde te-ai jucât copil, 
din. plăcerile vicții să nu pierzi nici un moment 
—avuţiile fac mul rece și indiferent !— 
Da! Scheyloc aveâ dreptâte!.. e plăcut fin? indoiâlă, 
să, te uiţi cum alții luptă și cum pier de obosiâlă! 
de pe țărmul nalt și sigur, cu Gki păcinici să priveşti, 
vâsul Dbintuit pe măre de furtiinile cerești ! 
călătorii și vislâșii, zauduiți ca necromanții, 
mult mai galbeni decit ceâra în durdrile speranţei |
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Saii în Tempe recoroâsă, sub colnicele "nverzite, 
pe-ale Pencului ţermuri totdeatina înflorite, 
în 'Tezâlia minoisă să mă fac păstor de frunte, 
să am turma mea întreâgă, tâuri încrețiți în frunte ; 
miei zburdalnici, țâpi cu barbe, negri i€zi ca pui de drâci, 
capre sprintene, ușoire ce se spinzur de copâci; 
vâci lăptoâse, câșuri albe, cea mat prețioâsă lină : 
îmi icii fierul, sarica, plosca răce la fintină, 
gluga cu merinde plină, al micii cîne eredinci6s, 
a mea praștie 'ncărcâtă și cuțitul mici tăi6s, 
și, în z6rideziiă, vesel, pe suișul neștiitt, 
hăulind, pocnind din fiunze, plec cu turma la păserit ; 
şi cînd soârele pe cdriări, de-o săgeită s'a urcât, 
stai. . ascult cu îngrijire, ... vai, nimiea.. wa mişeât!., 
Privesc iarba câre-asâră ne-a servit de așterniit.,. 
he! călciiuil Amarilei pe-aice a trecut. 
Cind deodâtă... de la spâte, i-ati glâsul hihotind, 
și ză&rese tunica albă pintre sălcii alergind !, . 
Oh ! genunkii ci de fildeș și grumâzii, și gurița, 
siuul ci ce se deskide palpitînd ca porumbiță 
prinsă pentru sacrificii! Regi ! dacă mi-ați da. voi mie, 
Tronul vostru, sceptrul falie şi a voastră avuţie, 
naș skinbă cu Amarila, fericitul mieii amâr, 
libertâtea mult iiibită și viâța de păstor! 

Il.



HORA MORȚILOR. 

  

    

2 lingeâ cu glăsul scii de jâle, 
plîngeă, plingeâ ncogoit, 

scaldât în lacrimile sâle 

pe tunul negru, povivnit, 

un muezin ; 

Și glâsul seii pe vint zbură, 

dui6s ecdul Vingină 

sub 6terul senin: 

nălăh! alâh! ce kin cumplit, 

aȘi ce durere-amără ! 
„de la Apis la Răsărit 

„Pling sute de popoâră !2"
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Fr 'ntra murgu,.. noaptea departe să lăţise, 
pămîntul, egriăl, unda în unbră S'adincise, 
Șun ncam peri în războâie cu tristele lui soarte ; 
iar sceptrul sei și tronul, triunfiitoârea “Moarte, 
—cum dai o jucărie,—cu răcea sa, privire, 
le inpărții la alţii de scurtă moștenire ! 
Din tâbiile-aprinse com spâţiii se zeriâi, 
grămezile de I6şuri abi6 mai fumegâii, 
Și vulturi mâri și aprigi cu prăzi țintite'n ghiâre 
zburâit cu veselie spre-a Trâciei ponoâre, 
De mult act fugise, de mult peste oceân, 
Dribgi și făr de ntime, copiii lui Otmân, 
nu S'auzi nimica în eâriă nici pe pămînt, 
ci niimai suflul Morţei purtindu-se pe vînt, 
și "n mijlocul tăcârei șa liniştei adinci, 
talâzurile mărei lovindu-se de stînei, 

Nimai lina, cite-odăâti, străbătind prin picla deâsă, 
lumineâză l6cul luptei c*0 lumină, sfiicioăsă ; 
dar de crîncenul spectăcol, pâlidă, înspăimîntâtă, 
să ascunde cu grăbire sus sul bolta înorâtă, 

Din cînd în cînd în jiru'mi zbuenese scînteitodre, 
lungi jerbii de lumină, ea focuri clipitoâre,
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stingindu-se în ăer... credeâm atunci că este 

vre un bolid ce pică pe culmile aceste; 

sait fulgerul de. vâră, vro dungă de fosfor, 

o stea ce se sfărimă, pe csriii un: motedr; 

cînd aruncîndu'mi kii pe-a morților cîmpie, 

în țintirimul negru la pâra argintie, 

văd mii de mii de buhne pe arborii kireiţi, 

uitindu-se la mine cu Gkii lor boldiţi, 
ș'o tâinică mișcâre, și olâsuri amorțite, 
un viiet de secrie, și pietre înbrineite .. 
Dar nu vedeâm o umbră, cînd mârea necropolă 
deodâtă se încinge c'un cerc de-auredlă ; 
din fie-câre groâpă văzii înhobotâte 
fantomele în giiilgiii eșind pe jumităte : 
aveâii în cap turbâne de pînză, resutite, 

cămâșe lungi și albe ca ?n marmoră cioplite. 
Ei par cascult cu tâţii în măre venerâre, 
un glas atotputernic venind din depărtâre ; 
un glas ce-a fost odiită a limilor stăpin, 
iar eii credeâm că este a mărilor suspin. 

—Voi ce stăpiniți pămintul, voi califi miei iăbiți, 
Iuâţi pâloșele voastre și în jtirul micii veniți, 
Iiudind a mea mărire, gloria nemuritoăre, 
ca so afle și s'o creâdă neâmurile viitoâre !



165 

Am sfărămât or-ce credință, și ercsuri pe pămint, 
Șo l6ge-am dat mai Dină! 

Coroâne, seeptruri am cret cu glas puternic, cun cuvint, 
Şam pus în loc, 
Corânul, sâbia de foc, 
Şo mîndră semiltină ! 

Și ce n'a putut Nerxe fâce Și Alexandru ma putăt, 
cu credinci6șii miei Otmâni ci singur ntâmat am fiert | 

O Iatrib! cetâte sfinti! o căpitenii glorioăse ! 
On6d unde-am încins cu slâvă hangârul meii invingătorii, 
o munte sfint, unde un înger din ceriările luminoâse, 
pe inimi înflăcărâtă a pus Corânul nemuritâriă | 

De cite ori Halima mea, 
frumoăsă, doică'mi povesuă, 
pe țărmul de la Saibir: 
că prune fiind, cînd mă primblă, 
de soâre-un vultur mă umbriă, 
un vultur alb de pe Cedâr| 

„i 

Și mai tirziii, fecior viteăz şi mâre proorâc, 
cînd de la Meca la Medina, mergind din loc în loc, 

Și decit Crist mult mai vestit,
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la Semiltina mea de âur trei limi actim se înkinâii 

Ali, Otmân, Omâr cel târe cu dâruri multe mă cătâi, 

ca mâgii de la Răsărit ! 

Invecă nu s'a rostit în juru'mi haine şoapte'n contra mea... 

ca la. ghiatiri..... trădări de noapte, ca simi restoarne 

trOnul micii. 

ca umbra celui Preaînalt, întreâga lime mă priviâ!.. 

erâ un Dumnezdii în ccriiiri și cit erâm profâtul seii |! 

Din cdriă am zmult splendidul soâre, 
și Pam înkis în râiul micii, 

în Alhambră strălucitoâre, 

alâh ! mă jur pe Dumneztii! 

O Khadjidjâ! comoâriă scunpă ! o kip ceresc, o mindru sin ! . 
mai alb, mai alb decit zăpăda, mai parfumât decit 

| un crin! 
De cite ori pierdit de grijă, de-a Liimei soartă *npovorât, 
pe fnintea ta mingiitoâre ci sufictul mi-am alinât! 

Hercul la Greei—minine nduă— 

și, cum zic ci, un semizâii, 

a despărțit pămintu ?n dus, 

cu am unit. sub sceptrul. meit !
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Păcat!... aciima de-ar tri 
emirul frane Bunaberdi, 
laș fâce scraskicr! 
I-aș da urdia de spahii 
şi ieniceri cincizeci de mii, 
cu pâșa din Bender! 
Abenserâjii miel i-aș ds, 
şi Zegrii mei din Alhambră, 
și tâbia de la Semlin; 
in sfâtul mieii i-aș dă un loc, 
şi Paș trimite să dea foc 
la Rursi și la Iremlin!.. 

O voi, poţii mici de Slâvă! Voi biulbiiili din Orient 
o tu, Hafiz cu glisul dulce, tu. Ferdusi cel clocuent | 
oh! spâneți, voi dâcă vr'odaâtii pe-acest pămînt a mat trăit, 
cu-atita falnică mărire un padişâh mai strălucit + 

Atunci se 'neâpe danţul c'o firie ferbinte 
pe puntea simeelodsăi ca. visurile zbor, 
alerg, sosesc pe vinturi, s'abât, peste morminte, 
fantomele în brâţe cu Hiriile lor !.
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Hidoisă ironie! califi de altă, dită, 

purtind un sceptru falnie și limea cârmuind ; 

cu purpura pe timeri.., ca trestia uscătă, 

skelgte actim goâle și putrede avînd ! 

Ac6 privire dulce, a feței rumenire, 

sprinceâna odalișeei şi părul ei de corb, 

și brâțui de zăpâdă ce stringe cu iiibire, 

și Okiil seii cel negru ce inimele sorb, 

Sfiâla, și ruşinea aice nu să mcâpe, 
căci moartea'i desposse de mindra'nvălitoire, 

și sinurile albe sînt goâle ca hirzoâpe, 

şi prevezii și ncere şi înfiorătoâre! 

O! dâcă Wintimplăre, i-ar fi văzit atunce 

în hora lor de noapte, stind gâta să s'arunee, 

pe cînd trăiâi în lime din osmanliii vrednici, 

cu-a lor caftânc n âur, în tronul lor temeinici: 

un Al Rașid, un Genghis, pașălele vestite, 

cu dâui saii trei tuiiiri, surguciiiri strălucite: 

Murâd, Selim cel tînăr, superbul Kiuprili, . 
sati Ildirin sumâțul, Ali 'Tepeleni 
în sfături cel mai falnie, temiât pin la Bagdit,
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al limei muzulmâne om cel maj lăudăt 
Mahuuid cel nalt și oâkeș, tot înbrăcăt în jderi 
câre 'mtr”o zi ucise atițe ienicsri 
încît plutiă Stambilul în sîngele ŞirOi 
şi Bosforul, de spaimă, se. trâse înapoi! 
saii Mahomet năprasnic ca. tiinetul ce tină, 
ce-a hultuit pe criice osmâna Semiltină, 
el câre-a pus odâtă ostâșii sei să, jure 
că vor robi tți regii din țările ghiaire, 
şi câre-a fost în jocul girediiilui vestit, 
calâre, cel mal âger Și cel mai iscusit, 
şi cărue kiar astăzi pe l6cul At-Merdeân 
păn la genunli se 'nkină popârul muzulmân ; 
el câre atite tronuri, Sfărmîndu-le, zimbiă, 
şi "n slâva sa cea mâre streinului ziceâ: 

„V67Ă cite stâle pe cârii sînt 
„atite nâve am, 

„Și tinuri am în Top-lan, 
„de bronz masii, cu ghint; 
„cu serisuri de nizâm, 

„cite smaragduri, rubinuri âre 
„Șirâgură de mărgărintâre 
„Sultâna Valid; 1« 

Să'şi I6pede-al seii giulgii, tot mortul se grăbeşte, 
ci, unul după altul, le scot, le-arune încet, 
din dle, întmo clipă, un munte să - clădeşte 
în farmecele nopței un munte de omtt!
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Iar lina pe sub ceriări, pribâgă, năpustită, 
“de virgolâci o drofie ca drăcii o alune ; 
și ca pe-o minge 'ntocma din nor în nor zvînlită,. 
că o minine în spâțiii, o rod și o înpung. 

Şi ca zn6pi uscâți de vreascuri a lor coaste sc cioeniâii 
cînd în -saltul lor bezmttie, 
în vîrtâjul lor de noapte, ! 
țârna frămintind frendtic, 

scoțind infernâle șoapte, 
încleștâtele lor brâţe, piriind se invirtiâi !. 

? 

Jar de sub a lor călciie, tropotind cu'mverșunâre, 
limbi de foc, jivini aprinse, salamandre arzătoâre, 

ca puzd6ria zbucniâii, 
și n văpăi'm brazde albastre, pe skelctele ciiintite, 
și prin boşterele titve, miicede și Dortelite 

sturlubâtee se suiii ! 

„La haabă, la Kaabă! 

strigâii veniți, cu toții !. 

Ac6lo se vor adună 

părinții și nepoţii !«
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se Dar ciâsul râii să dice... Șaciim în depărtâre.., 
din culmea luminoâsă, arâma Suniătosre, * 
in falnice zăstimpuri, mingiitOr vestină ; 
la rioa diminâței pe credincioși adină ; 
și muntele-și arâtă sprincenele şi creasta 
să "mprăștie pe vinturi vedânia aceasta ! 

Luăi atunce câlea ce dice spre cetâte, 
pintre mărâțe turnul Și zidiuri sfărămăte ; 
nu S'auzi nimica în câriii nici pe pămînt, 
ci-a păserei de noapte cînt jalnic pe mormnint ; 
și "m mijlocul tăcere ș șa liniștei adinci, 
talăzurile mărei lovindu-se de stînei, 

Și ntimal vintul înginâ 
pe tristele ruine, 
pe țerm ecdul repetă,: 
pe mările senine:
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„Alâh! alâh! Ce kin cumplit! 

„Și ce durâre-amiră ! 
„de la Apis la Răsărit, 

„pling siite de popoâră l&



IDEAL. 

deâl ascuns în ccriiiri! culme adunbrităn stele ! 
rug ce-ai ars în al mică suflet ca tămiia pe altâr! 
flâcără nemistuită! visul lacrimilor m6le! 
pintre veâcurilo stinse cii te căut cu amâr! 

Te-am zărit pe înălțimea crestelor învăpăicte, 
pintre sferele aprinse ce în spâțiii se rotesc, 
meteâr purtăt de vinturi peste Imi neapropite, 
unde zboâră şi domneşte, gâniul dumnezeese | 

Ca un vultur ce înfruntă mârea soârelui lumină, 
tu, de păminteasca vâle te ascunzi, te depărtezi, 
după râza ta pierdită plinge 6mul și suspină; 
de atingerea profână vecinie te înlăturezi. 

Râreori, silit de mîna nevăzută, goneroâsă 
a Creaţitinii sfinte, din lăcâșul tăi de foc, 
heruvim cu GkI de fulger, spargi tăriile lucioâse, 
pe-a ci temelii plantta se cutrâmură din loc.
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Atunci, salt, tresâr în spăţiii și spre tine se avintă 
visurile omenirei cu speranţe ce-aii avit;: - 
imuul nașterii restină, universu 'ntrâg îl cîntă; 
vâlea plingerilor noastre întrun raiii s'a prefăcrt. 

Atunci Binele, Frumosul, ies din pulberea antică, . 
Adevărul, Înfrăţirea se arâtă pe pămînt; 
antele, cerești fecioâre, mindru fruntea lo ridică, 
ieii cununa Nemurirei şi sărbătoresc vestmînt! 

Atunci penverzite țărmuri dulce freâmăt se aride, 
haxpele coliâne pintre sălcii” să ingîn ; 

un po&t să naște 'n lime, martor vitejiei cenâde, 
cărue și până astăzi t6ți podţii se înkin. 

Atuncă danțul de naiâde la fintîni şi la izvoâră,- 
șoaptele de veselie murmură prin crengi duids ; 
lina duce danţul tainic la a Cipridei altâră, 
jar prin peșterele negre cîntă fâunii voi6s. 

Atunci templurile -sacre ies la Delphi, la Atena, 

propileele se "malță cu o daltă de oţăl, 
iar pe unde legănătă vine Anadiomena, 
splendidă o icii din sprime Fidias Și Praxitel,
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ADOI figi.... dispări prin crigui... ca fantasmele 

ușvăre, 
iar "Tăcdrea și Uritul pe pămint se nțelenese ; 
plinge, vâduvă, de tine, omenirea *n așteptâre ; 
S6coli mulţi fără de ntme, în noiân se adîncese! 

Cînd... deodâtă... o lumină, falnică, neperitoăre, 
pe-ale Itâliei țermuni nâţiile a orbit ; 
ca pe Pnyx restin aice rostrele cuvintătoire, 
pân la criiri CapitOlul pe pămînt a strălucit, 

Legioânele să, mișcă, fără ntimăr, neînvinse, 
de a I6bedei accente Mantua a resunăt; 
filfie Dbiruitoâre Acuila pe vint întinsă, 
pe-a lor trânmiă depintâte regii S'ait cutremurăt! 

De trei Gri pe-aceste țermură întreita-ți maiestâte, 
cu-a ei focuri lumineăză fericitul orizân 
Tibrul, Guadalcuivirul, Găliile "mbelșugăte, 
miîndră, te arăţi, superbă, în superba Albisn. 

Pe ale Rhinului unde, âpe line și albastre, 
să 'nalţ, stîncele mpletite, monumente colosăle ; -. 
Şi pe-a îngerilor âripi aspirâţiile noastre E 
zbor spre câriiri cu speranța de pemalte catedrâle,.
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Din pădirile antice, înţăleapta cugetâre, 
și omericele glâsuri și divine sinfonii, 
cu-a „ereațitinei viet într'o mîndră frămîntăre, 
diice omeniasca minte pinti'a lâiei armonii 

A Filosofiei genii, frunte păcinică, adiucă, 
cu gindirea neînvinsă, mâre-a spiritului soi, 
prăbușește 'Tirania din puternica sa stîncă ; 
ea pe J6e 'nliințuește dezlegind pe Prometeă. 

Un om cu 'mtreite zăle și cu pieptul de arâmă, 
și de cit Neptiin mai măre cu mărdțul sei trident, 
spinteci Oceânul falnie ce la luntrea sa senhâmă, 
și din fundurile limei ne arunc” un continent ! 

Fit aleși ai cugetării! oaspeți generdși pe lime! 
EI popofrele mvrăjbite întrun gind le întrunesc ; 
la a Gloriei altâre înscriind mărâţe niime, 
veâcurile totdeatina îi salitiă și” iiibese, 

Iar noi... ce hrăni în tâină timidele aspirâţii, 
ideâl măreț și falnie, lăcrimînd în câlea tă; 
noi... veniții de pe urmă pintre tinerele nâţii, 
la osptţul Nemnrirei cînd ne vei încoronâ ?



Cînd .. din focul tu cel sacru, din făclia malestoâsă, 
demnă de a tâle dâruri, demnă de a ta jiibire, 
pintve-a ei surori mărcţe, fiica Romei sfiicioâsă, 

va primi pe a sa frunte râza ta de strălucire ? 

Ideil ascuns în cGriuri, din mănunkiiil tăi de âur, 
las” o jerbie să pice pe al patriei altâr! 
Nu lăsă făr de cuntină, fir de râmura de Iâur, 
generâţiile noastre să te câte în zădâr! 

=i
 
i



ÎMN %. 
O 

opii ai patriei iiibite, senine frunți, curâte brâțe, 

actim cu toții alergăţi! 

Adiceţi fl6ri, adiiceți lâuri, veniți la templul de vi iâță 
altârele“i. încuniinați. 

O Rominie! fiica Râmei! pămînt proteguit de zei, 

de jigul trist al neștiinței, az ai scăpât copiii tăi! 

Un mindru viitâr te aşteaptă, negrul treciit s'a risipit; 

câriăl senin st dezvălește, Templul ştiinţei e clădit. 

*). Pus în muzică de D,.Muzicescu și cintăt pentru întiia oără 
la 26 Iunie 1885 cu ociăzia 'aniversărei de 50 âni a Acade- 
miei Mihailene,



ELEGIE. 
CL 
(. 

3 nde sinteți, zilele mele! 
“ Vai! pece țărmuri a-ți zburât? 

În ce pustiiii, sub câre stele 
furtiina viței wati luât?... 

O vis plăpînd de fericire, 
de tinercță şi amr, 

mult drăgălâșă nălucire, 
cu zimbet dulce ?nșălătâr! 

Și mi-ați răpit cu vot odâtă, - 
rai! fără milă mi-aţi răpit 

iluziiini, speranța, toâtă, 
și pe cei carii m'aii iăbit! 

Ş'aciim... pe câlea fi” de niime, 
cu pas grediii, încet pășesc; 
din cel ce-am cunosetit pe lime, 
nică nul, vai! nu mai zăreset.
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Şi singur merg... părinți şi ride, 

ce-a fost mai scump S'a dus... nimic!.. 

De mult aciim nu mai aide 

sufletul miei un glas amic!



| CONTRAST. 
a 

$ iul cur geâ încât, lin, murmurând la soâre, 
“ de-alungul săii un şir de sălcii plingitoâre, 

prin z6firii zburdalnici, plecâii păn la pămînt 
tufoâsele lor râmuri cu frunze de argint; 
iar c6l0, e6lo sus, sub bolta albăstrie, 
-pe vinturi legănâtă, voioâsă ciocîrlic, 
în câlea aurorei ce munţii polciă, 
mișcâ a sâle âripi și vesel ciripiă. 
Se înecâ tot cîmpul în r6ua lucitoâre, 
pe fire verzi de iarbă curât mărgărintâre ; 
nu S'auzi în spâțiii'un 6co neplăciit ; 
se fericiă tot 6mul că *n lime s'a. născut ; 
păreâ atunci cșise, măreâță, zimbitoâre 
natâra drăgălâșă din mina, creatoâre! 
Cînd aruncîndu'mi ki pe vâlea înverzită, 
în fund spre mânăstirea de arbori îndosită, 
văd o mulțime tristă cu creea înainte, 
cu căpul gol, în lacrimi pășind pintre morminte ; 
șa elâpotului dansăt, și rugă la Dumnezdii, 
un bâcet de durere lov ese atizul mieii,



Lur LEeOPARDI. 

Q) 
ixtâii al Morţei, Leopardi, copil în d6liii zămislit, 

post martir, poât de jâle, o suflet t6cinic amărit! 

În pieptul tău, adine vulcân al suferințelor lumești, 

ca flâcările arzătoâre să 'nkid dursrile omeneşti! 
Ap6i, ca lâva ce s'aruncă, vîrt6j de foc în a sa câle, 

sub ceriiil bintuit de vîntună zbuenese blestâmurile tâle, 

și spulberă fără de milă, vai! fiu” de prâget pustiese 

iubiri, eredinți mingiitoâre, speranţele ce ne zimbesc, 
tot ce-a visât pe lime 6mul; o lacrimă, un blind cuvînt, 

tot cel mai leâgă de viâță, tot cel mai ţine pe pămînt. 

Tu, ca pe-un prune fără de mâmă, gol și de sinu” părăsit, 

nevinovâtul nostru suflet cu Gkiii de sceptice înpietrit. 

î-l zmulgi,— cruzime neauzită,— și c'o nespiisă bucurie, 

ca pe-o nctrebnică sortire, Parunci pe ţermura pustie!.. 

Atunce Răul te salită, Tâdul încâpe-a te cîntă, 

să mfioră creațitinea de infernâlă crima, ta! 

O negreșit! a fost adincă, amâră-a trebuit să fie 
tâina durdrilor nespuse și trist” a ta copilărie, 

de n'ai păstrât măcâr deatunce, din timpul singur fericit, 

o suvenire de repâos gindului t&i neodihnir!
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„Cum?.. n'al avut nimic în viâţă 2... în leâgăn, prune, 

mai auzit 
încîntătârul glas de mâmă. . . zimbetul ci nu Val zărit?.. 
căci pentru tine tot e negru: treciit, prezent și viitâr ; ; 
nimic, nimic nu nveseleşte kipul tăi pâlid gînditâr! 
Nică Gkiiil gingașei fecioâre aprins de focul iiibitâr, 
tâinicul freimăt al dumbrâvei, al vulturului falnie zbor, 
nici cîntecul privighitoârei cînd răzele ati înflorit, 
natura mtreâgi'ntinerită, nici ea nn te-a adimenit!... 
Șal fost cu lacrimile tâle, în veâcul nostru torturât, 
un Dante fără de credinți, un Byron mai nempăcât! 

Săltînd aciima se cohoâri — privește șesul este plin, — 
tineri feciori, tinere fâte cu dulce glas, cu blind suspin, 
Dăreki ce-ating abi€ pămîntul, se string şi zbor duși 

ca de-un vis, 
ale Itâlici frumoâse, grădini frumoâse sait deskiz, 
Priveşte pâjișteainverzită, încât se clatină la vint, 
și cite stele sînt pe csriibi atite flori sînt pe pămînt; 

“ înc6p misterele de noapte, s'atide grierul de s sâră, 
zburdalnic se întrec zâfirii, zburînd prin păpura uşoâră ; 
iar munții fitmegă molâtee. .. turma sosește sub'stâjâr, 
apiine falniea lumină, focul s'aprinde pe altâr, 
umbrele trec rătăcitoâre prin văile întunecâte, 

- a inci râze strălucesc cu drag pe vâcinica cetâte. 
Dar ce! privirea ta se'ntoâree, Gkiitl semkide cu fisr, 
nimie, nimic nwnsenineiză kipul tâii pâlid, ginditâr!..
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În dssul culmelor brumoise, priveşt': o râză s'a ivit, 
misterioâsă met pătrunde prin spâţiul întunecit ; 
lumina v6selă tot vine, ca se mărește și tot vine, 
plutâșii veseli ridic lanţul lăsât în undele seninc; 
î-i vEzĂi aciim în depărtâre pe mări adinci călătorind, 

iar Scylla gâme și Caribda victime azi ne mai avind. 

În Orient, o Leopardi, în Orient! nâva porneşte! 

Vino cu noi! vino actim... ui vint ferice ne'nsoțeşte: 

vâsul înalță peste âpe surgiciăl sei tremurător, 

gilgie fumul pin” la csriiui! Veziv pe mâre plutitor, 

sub pieptul scit unda se pleică, cl tiie vâlul cu disprâţ, 

așă se pleâcă câlul iger sub iscusitul călăreț! 
O vino, Leopardi, vino! în sferele strălucitoâre, 

lăcâș al tâinelor divine şal unbrelor nemuritoăre! 
Sus... de pe stincile abrupte, pe Osa și pe Pelin 

vom admiră în depărtâre înflăcărătul orizon! 

Pe locurile necălcâte a Pieridelor fecicăre, 

în 'Tehaidele antice, pe Nilul fără, de izvoăre, 

sub zidurile în riine arse de fulgerul lui Joe, 
unde n genunki și astăzi plinge umbra lăcrămătoârei 

Troie! 
În tăbăra dela Scamandriu, noi epopta vom ceti! 

— O ciţi eri aici periră!.. cenușa lor vom răscoli ! 
Cu râmuri de maslin în mînă, în coruri sacre vom cîntă, 

pintre efebi! La Elcuzina misterele vom celebră! 

Apoi, spre porțile Tebâne, în câle stinxul vom giti, 

ne vom primblă pe su portice, la Parten6n ne vom sui; 

învingători, ne vom întoarce din Creta mindri cu Tezii 

vom mingii6 pe Niobea, vom dezlegă pe Prometeii!



Elida kiămă tinerimea la grațioisele serbări, . 
deskide cercul biruinței olimpicelor alergări, 
ApOi, la riul de sclăvie, ac6lo vom îngenunkiă, 
vom plinge cu profeții jalnică, Sibilele vom întrebă 
unde sint veăcurile stinse, popoârele uude sai dus?.. 
Satrâpii, Faradnii, Mâgii?.. la Răsărit or la Apis ?., 
Pe vinturile 'npontişăte, ciclân de moarto-dătătâr, 
ce piramide, ce Sahâre unplut” ai pulberele lor?,. 
Remin deacim pentru vecie, remîn uitâte în mormint?,. 
la ce-aii venit?.. de ce sai dus?.. ati să mai vie pe 

pămînt,.. 
„sait nu?.. sfirșitu-sa cu 6le?.. cu noi tot astfâliii dar 

va fi?.. 
În lanţul existenței noastre... timpul etern va zgudui 
verigile sfărmâte!.. Ap6i,.. alte verigi la loc punînd... 
va zgudui... va zgeudui... învâci, înveci! Și pănă cînd 
din sfărmătirile vidței să vor ticsi în viitâr, 
ceniiși peste centiși pierdiăte, cenişa noastră peste-a lor? 
și peste-a noastre, alte, alte, din Hâos vin şi tot sosesc, 
iâii formă, ntime ?nt”o clipâlă, Șîn Ilios iar se nimi- 

| „_cesel,, 
Rosta fatâlă sinvirteşte, le-aruncă pulbere în vînt, 
în zori sint vâse elegante, sâra sînt hirbusi pe pămînt!” ” 
O mină nevăziită "ntoarce, întoarce crigul de arâmă, 
dar ca pe vâsele olăriiilui, Saturn pe toâte le sfărâmă!.. 
Multe dispâr fără de-o urmă, nimie pe lime maii lăsât! 
O Leopardi! Leopardi! mister! mister înfricoșât ! :. 
Aciima văd!.. de desperâre, Okiiil tăi arde cu fir, 
spre cdriii stă găta să zbucniască blostâmul înfiorătâr !
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Creaţitinea te revoltă; ea, tortureâză gindul tăi : 

ai vrea să știi ce-a fost, ce'i Moartea, şi ce va fi, cei 
Dumnezei ? 

De ce atita, rii pe lime? şi ce am făciit săl meriti ? 

„Și pentru ce durerea, moârtea, cînd nam cert să 

existăm ?, . 

. . . . - . . . . . . . . . . - . - . . 

O dâcăn loc de a ta revoltă şi dăcă'n loc de a blestemâ, 

ne da un inm de mingiiere elegiâca lira tă, 

și versurile tâle pline, melodioâse şi sondre, 
&co ceresc, mănunkiit de âur din ninbul mîndrei Aurore: 

S'aii cîntecul de libertâte, al patriei ceresc odor, 

ce fâce de restini, scutul erdului învingător, 

a ui Pindâr accente sacre pășind pe-a biruinței câle, 

cînd sfarmă și le-aruncă, liber, Spartâcus lanțurile sâle, 
anacreonticele glâsuri de veselie şi amor, 

momente râri de fericire în tifiiil nostru trecător, 

cite dureri şi cite lacrimi, și suferinți at fi-alinăt 

în jurul tii, o Leopardi, cite speranțe ai fi 'nălțât, 

şi cite doruri tămuite şi cite jalnice căinţi, 

cite curâjuri umilite, tremurătoâre conştiinți, 

palide fruuți nemingiiete, sărmâni de lime şi de cer 
ce singuri știi a lor durere și singuri tac, și singuri pier! 

Postul este sol de bine, el este preotul alts, 

jar nu un sceptic trist. și răce, un ginditor neînțeles, 
menit zadarnic să desfire înfricoșâtele probleme ! 

EI e trimsul mingiicrei cînd vin momentele supreme !'
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e porumbița vestitoâre ce peste âpe a zburât, 

şi Kivotului. în peire adiice ercanga de uscât! 

Cine te-a pus aceste tâine să le atingi, să le giceşti, 

copil sumeț și îndăriipnic, cine te-a pus să le-adinceşti ?.. . 

Vai! dâcăi trâce peste câritiri şi dincolo de Tramontână, 
năsipul din pustiiă sil măsuri, să, treci câmpia diafână, 

și vâlurile "ntregi a mărei pe rînd pe rînd le-ai numără, .. 

să "'mtorci planstele cu mina, tu tot nimic nu vei află!.. 

Fatalitatea'i neînvinsă, destinul nostru mărginit; 

Omul e n6rul câre fuge, nu'i suflul câre Va pornit!... 

Aşâ de spâimă, de minie, sufletul tăi se resvrătește 

g6niul tâi trufâș și mindru, oprit în zbor se umilește, 
și neputind gîci enigma, şi neputind nimic află, 

ca I6ul prins și pus în lanţuri îți sfășii însuș coapsa ta! 

Șal vrea, atunci să vezi în spâţii, viăța, trâtul nimicit, 

pintre planstele zdrobite în Frebul prăpăstuit, 

Da!... alvroi cu bucurie, cel de pe,urmă pe pămînt, 

funebra um'a Omenirei s'o diici cu fâli la mormînt!



CARNAVAL. 

PD 
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Za danţ, la danţ! orkestra stână, 
să dă semnâlul așteptat; 

Dum, Dum, bum, Dum! tâba detână 

vărgița mâgică s'a ridicât! 
? 

Dânțuitori, dănțuitodre, 
în sidluri mîndre năpustese : 

ca pâserile la mîncâre, 

de pretutindene sosese ! 

Şi toți cu brâţe "'mpleticite, 
pășind la ritmul cadențât, 

se due și vin pe nesimţite, 
sub candelabrul luminât! 

Apoi în cercuri spațioâse, 

desfășurindu-se în zbor, - 
ca Hitriile grațioise, 
Zimbese și fug în câlea lor!



Şi orce altă bucurie 

— 0! de le-al da atunci orcit — 
oira de bal pe-o vecinitie, 
că mar skimbâo, negreșit! 

Și cine-atunci să mai gîndeşte 
la cei ce-aciima nu mai sînt; 
la, cel co moartea ni-i răpește, 
şi ni-i aruncă în- mormînt! 

Dar unde sint ?.. unde's s&rmânii?,. 
—0! cit de rar la ci gindim!— 

* Şactim uitâţi, uitâţi cu ânii, 
deoparte dorm în ţintirim ! 

Ad6s în zi lăcrimiitoăre, 

cînd râzele în ceriii apin, 
cuntini de fiii nemuritodre 

eii pe mormîntul lor depin: 

“Sărmânele ființi iiibite , 
staii sub ţ&rina lor.cea grea, . 

în patru scînduri putrezite, 
nici at măcâr pe ce ședei, ! 

S 9
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În întunericul cel mâre, 

o candelă dâcă le dai, 

o stinge vintul cu turbâre, 

și iar în întunâric stai. 

Și n'aii... şi n'aii pentu vecie, 
din cîte "m lime ati avit, 

nici cea mai mică bucurie, 

0 lacrimă,—un vis pierdât!.. 

Damn urma mea, o Doamne sfinte! 

ce hohot mâre şi prelungit! 

stupide glâsuri, strânii cuvinte, 

josnice gliime aii izbucnit! 

Dărbâţi în zdrențe, frunți dezgolite, 

infâma turbă merge cu greii; 

femei hidoâse, sulimenite, 

şi maște hide în drimul mieii!
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Dar cine cîntă în noaptea răce, 

săltind prin tină și potienind? 
E carnavâlul câre trece, 

pintre morminte șovăind!



N'o6BE. 

Elegie in stil antic, 

P
o
 

pulberise vintul aprig cu sălbitece suflări, 
toâte stelele din c6riiiri, tot aziivul de pe mări, 
şi în negru întuneric noaptea a înhobotăt, 
ca, pe-un prune dela peire, universu'mspărmîntât! 
F6bus, încruntât în singe... demult râza, lui s'a stins, 
o tăcere mormintălă pretutindeni s*a întins, 
Fiunegă tămila n templuri, s'alung infernâle niime, 
jertfele ard pe altâre!.. Ce s'a întîmplât pe lime ?,. 
Vai! în noaptea m'zitoire, semn de răle vestitor, 
Scâpără la stînga 'n ier spre Olimpul domnitâr. 
Fost au vrun incest, v”o luptă între zeii suverâni?.. 
vre un rapt de eroină, vr'o ciocnire de Titâni?.. 
vro ucidere frățască?.. a căzit vre o cotâte? 
șale morților cadavre ait rămâs neîngropâte?,. 
s'a dosăvirșit vr'o crimă, vre un monstru s'a născut ? 
peste a lui Cadmus 'stirpe ce urgie-a mai cizit? 

Plingeţi, miime, plingeți jalnic! plingeți, tinere fecloâre, 
vol, soții neprihănite, a cetăților odoâre!
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Mindrele voastre gătle de actima aruncâți, 
voj logodnice iibite, ce imânul așteptâți! 
Și pe timedele țărmuri, cu citârele gătite, 
ca fecioârele din Lezbos, toâte?n dâliă și mănnite, 
înălțînd peânul morței, plingeți lacrimile voastre! 
Eco durerâs să dică păn' sul bolțile albastre, 
mult tinguitoăre erâiiuri ! Risunind din stinci în stinci, 
și prin codri, şi pe măguri, și prin văile adinei, 
și pe uri, la. izvoâre, şi prin peșteri, pe occân, 
prin prăpăstiile negre meargă jâlnicul peân! 
Tiriind peste năsipuri hâina cea de d6liii lungă, 
ca un imn de îndurâro plinsul vostru să ajungă 
păn” la J6e ce domnește peste criiiri de opâl! 
Să 1 deștepte duioşia blonda fiică-a lui Tantâl, 
șa Celenci strălucite, a lui Amfi6n soție, - 
ce-a clădit măreâţa T6bă la a lirei armonie, 
Pelopida eroină, mâma cu nespiis amâr, 
Drăgălâșa Niob6e!.. 

Fa, ea spicul roditor, 
înprejiirul ci, tulpină, șapte prunci, șapte fetițe, 
falnic î-i creșteâ cu dînsa patrusprezâce mlădiţe: 
crini de, ur, jerbii sacre, legănindu-se la vînt, 

„ miică-sa pleiâdă ?n c6riiiă, ea pleiâdă pe pămînt! 

Vai! mindria sa de mâmă avi oarba sumeție, 
să înfrunte fără prâget a Latânei grea mînie, 

13
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a Latonei câre este—o moment trist și fatâl! — 
Fiica Joi ce domnește peste cdriiiri de opil | 

MuritOri! în viâţa voastră trecătoiire și plăpindă, 
să fugiți cu îngrijire de a zâilor osindă,; 
și ca riza ce ne vine din puternica, 'Tărie, 
ne'ntinâte totdeaiina, inimile voastre fie ! 
neatinse și curâte pe altâriii să le păstrâţi; 
cigetele voastre tâinic, ccriilui să înkinâți! 
Să ţinem a noastră frunte sus co falnică miîndrie, 
fără frică, fără, teâmă de a zcilor urgie ! 
Căci e oâra liniștită, conștiința noastră cînd,— 
venind moartea să ne ice—n'o găsește tremurind ! 
O Ni6be! ce trufio! ce fatălă rătăcire! 
Ce-a rostit, nestăpînită, mintea ta în aiiirire! . 
— »Sterp e sinul tăi de mâmă! pieptul tâii cîți prunci 

a dat?.. 
„ADi6 doi!.... patrusprezâce sinul mieit aii alăptât | 
„Vom vede, cind a mea stirpe peste lime va domni ; 
„Vom vedei atunce, ţie, cine î-ţi va mai jertfi 2... 
„În ce templuri, a cui prâoţi liimea va veni s'asculte, 
„Și pe-a-căria altâre fi-vor victime mai multe ?.,.« 

Zice... şi insulta câde ca săgeâta arzătoâre; 
stă Latâna *mmărmurită de-a Ni6bei cutezâre: 
nu respunde... Gkiu-i aprig peste dinsa falnie pică, 
o privește drept în fâță,... și la ceriină se ridică.



Aciim noaptea peste lime se întinde "'ntunecodsă 
ale mărilor talăzuri elocotese misterioâsă ; 
iar prin nduri și prin codri restn tolbele deşarte, 
a Diânei șa lui F6bus cad săgețile de moarte, 
De dâuiî 6ri șapte zile peste pruncii pămiîntești, 

u gifiind aleargă ?n spâţiii droâta cînilor cerești! 

3 

Cine poâte să ne spiiie crincena Nidbei jâle, 
văzind una dipă alta căzind mlădițele sâle!.. 
Ce durâre mai adincă Gkitil nostru a văzăt 
ca durerea inci mâme ce copiii şi-a pierdut. 

Aitirit” atunci, sărmâna, ca ceri ca îndurâre 
dela Je să, remiie vâcinică Iăcrămătoâre ; 
ca Să 'și plîngă copilâșii peste veâcurile toâte, 
mingiidre ci să “i fie lacrimele necurmâte ! 
Plînge încă pănă astăzi, stincă, jalnică 'ntre stincă; 
a ei lacrimi, zi și noapte, stropese mările adinci!



ELEGIE. 
9 

a 

lestemâtă fie oâra!.. Negre zilele să “ţi fie!.., 
de r&zbdiiil lung și crîncen în Senât cînd ai vorbit, 
limba ta să se lipiască de gitl6j pentru vecie, 
o Torcuâte, iar triunful săţi xemiie ne'nplinit! 

Şi cînd arzi de dor la sinul blondei tâle lidiane, 
gâta să o stringi în brăţe cu 'nfocăte sărutări, 
ca pe-un sclav să te răpiască năpustirile duşmâne, 
trimbițele *nspăimîntâte ş'ale tâerei strigiări! 

Vai! ussita mea amâră!.. zi de doliă și de jâle, ” 
ziila despărţirei noastre!.. Aş fi insultât un zeit!.. 
Căci nu te-am zărit atunce, barbare, în a mea câle, 
cind văzti că să- pornește drag centuriânul micii! 

Şi n'am mai văzit în şiruri mîndra râmură de vie, 
semnul demnităței sâle, șal stit kip mult adorât; 
dela porțile cetiiței mat mult moartă decit vie, 
tinerele mele sclâve, îngrijite mi'aii luât.
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Spune, cum nu ţi-a fost milă să jertfești, plin de cruzime, 
d6rul și itibirea noastră în Senât cu-atita tiră, 
și n'ai avtit duioșie de plăpînda, tinerime, 
nici de drâgostele sâle, de-a amanţilor tortiri?, 

Şi urgia Evicinei crâzi că n'a să te lovi ască?,.. 
lîngă blonda lidiână ca o stâtuă să, fI?.. 
Căci blestâmul nostru îre vâcinie să te urmiăriaseti: 
noi pentru iiibiții noștri, Vânus pentru ai săi fil..



ELEGIE. 
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a, negreșit, e lucru și mult dorit, şi mâre, 

să fii în lime singur un om în admirâre; 

şi prin tăria minţei, prin geniul gindirei 

să ai asigurâtă speranța nemurirei! | 

Pe vii să "i sfarmi cu tâtul, să sprijini pe cci biini, 

a patriei jienite afronturi să râsbiini, 

să curățești de monstri cu brâțul înarmât 
și de tirânii lâcomi pămîntul uzurpât! 

Să fii atotputernic! La glâsul tâii ce tiină, 

cum S'aii plecât în codri stejârii de furtună, 

sati cum să înconvoiie, plăpînd și umilit, 

la crivâțul de toamnă, rogâzul aurit, 

așă să ți se 'mkine a nâțiilor turmă; 

și de “ vei zice: „pleâcă“, să plâco po-a ta urmă; 

şi oarbă să urmeze... să treâcă văi şi munți, 

pe flăvii, pe-oceinuri, pe mări să 'ntindă punți, 

și tot să te urmeze... pe timeri să te poarte, 

să sufere ger, foâme, căldiră, sete, moarte ; 

să zici, şi să să fâcă la mâre glâsul tăi, 

cum int o zi vestită făcut” a Dumnezti.
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Un singur tron să fie—al tăi —pe stilpi de lei, 
din regi, arhonți și consuli să făci supușii tă 
și soârele pe csriiiri tot în a ta domnie 
S'aprindă și să "ȘI stingă mărcâța sa făclie | 

II. 

Da, negreșit, e Jueru și mâre, Ș'însemnât, 
să fil în lime singur un om predestinăt! | 

- A ta înțeleptitine în sâculi să remiie; 
pe tron să te admire reginele să vie! 
Popoârele robite la viiță să le duci, 
din stincă să, scoţi izvoâre şi Mirea s'0 ustici; 
Și după sfâtul tâtnic al grâitilui din n6Hi, 
cu tâblele credinţei din munți să te cobori 
la limea ce te- -așteaptă,.. şi cum te "1 arătă, 
vițelul ei de âur să câdi "n făţa ta! 
La semnul minei tâle, din cărțile vestite, 
să fâcă să ni vorbiască sibilele "npietrite, 
și rescolind din veâcuri legendele plebeie, 
din spiise îngăimâte să fâci o epopâie; 
să te cetiască limea cu glăsul înălțăt, 
poct cu nimb de âur, prof și înpărât! 

JI. , 

De frunți ași înalte cu nobilă menire, 
atit de. însetâtă sărmâna omenire,
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membria se unple şi gindul micii robit, 

să 'ndreaptă, cu uimire spre p5lul strălicit, 

şi culmile antice, şi mărele pristo), 

cortâjul ce pășeşte spre mindrul Capitâl. 

Atunci entusiaznul în spâţiii mă răpește ; 
un imn de admirâre din pieptu-mi izbucnește ; 
măreți pănă în scculi și timpul de apâi 

Sarâtă minței mele giganticii ers!, 
și flicăra viței în sufletu-mi s'aprinde. 

Dar încuriud o milă duioisă mă cuprinde, 

cînd vâd că toți aceia... puternici pe pămînt, 

toți, toți, pină la unul, zăc astăzi în mormint!



DâNA SERAFINA, 

ine-a vziit vwodătă, pe-o zi cu mindru soâre, 
pe dna Serafina cînd icsă la primblăre? 

- 0 tâlie de viespe, iar Gkil ci te sorb; 
şi părul ci e negru ca, pânele de corb; 
Și d6ui picioriișe, sub rOkia-i ușoâră, 
ca d6ui porumbițe, alerg pe trotuâre. 

Cine-atunci, mergind pe câle, Și privind a ei guriță, 
n'a strigât cu glas de înger: pui, pul, pui la ponumbiță ! 

N. 

Cine trece, cine trâce în carta. câfenie, 
-dusă de doi aprigi negri — andaliiză herghelie — 
şi pe perne de mătăsă, şi în d6lii înbrăcătă?... 
este dâna Serafina, văduva nemîngiiită ! 
Iar pe sinu-i salt molătec, şi S'alintă sub dantsle 
doi bulbii ca dâui râze... nebunești gîndind la dle!
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Cine-atunei, mergind pe câle, ș'intilnind a ei privire, 
n'a strigăt cu glas de înger: pui, pui, pui la fericire!.. 

III. 

De o lină şi mai bine, decînd s6țul ci iubit, 
și-a dat sufletul războinic, și la ccriiri s'a suit, 
don Ruiz, seni6r hidalgo, un om plin de gelozie, 
turbulent și prepuelnic pentru blindă sa sație, 
dâna Serafina ?n lacrimi ș'in durerea ei cea mâre, 
niima n sfinta catedrâlă mai găseşte-o alinăre. 

vu . Cine-atunei, privind'o ?n rtgă Și vezind a ci tristeță, 
mar fi mingiict din suflet jalnica ei tinereță! . . 

IV. 

Pe-a ei mini plecîndu-și fruntea, și cu lacrimi pe obrâz, 
trista v&duvă mgenunkie sub madna lui Diâz; 
iar pe riimenele-i biize ce-ascund mantia "merețită, 
nimal Dumunezâii atde riga sa neauzită, 
Totul vede și pătrunde Gkiiil săi neadormit! 

- negreșit, e rugăchinea pentru s6țul că iubit.
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Cine-atunci, văzînd-o astfel, și privind'o în obrâz, 
mar fi sărutăt fvenâtie pe madâna lui Diiz! 

V. 

Ruga ce să'nalță, tâinie din o inimă măhnită, 
a unit cereasca boltă cu planta, urgisită! 
Ea rămîne scâra vi6ței şi speranțele n ea șed; 

"vai de cei făr de credință, fericiţi acâi ce cred! 
Diipă, rugă, Serafina, — angelus actim restnă — 
se îndreaptă spre morminte și dopiine o cuntină, 

Cine-atunci, privind cu jâle mersul ei cel întristât, 

mar fi vrut să 'mlocuiască pe erdul răposât! 

VI. 

Kiriarh, a cărui mitră de rubinuri strălucește, 

pietre-scumpe, fiv și âur, de ce Gliul tăi pîndește, 

şi străbâte prin penunbre cu privirea sa cea vie, 
colțurile catedrâlei, ca un vultur pe cîmpie?... 
Aii bisârica nu-i plină de cucernicul popâr'? 

s'a slăbit credința sfintă în sfintul mîntuitor?... 
ai la confesionâlul tâinic astăzi nu mai vine,
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cum veni odâtă, st6lul tinerelor grenadine? 
cînd, prin dârul de dohovnic, erâi găta a li da, 
cu iertârca de păcite, binecuvîntârea ta?... 
Don Alonzo, don Alonzo, ce te uiţi pe la madâne?. 
calomnia izbucnește come-un colpo di canâne ! 
și prin predicele tâle tu w'ai propoveduit 
că, le vede tote 'n lime, Gkiul cel neadormnit ?. , 

VIL 

Miszul nopţei. ... în aleâvul cu perdelele-actim trăse, 
la lumina tinel lampe pâlide Și sfiicioâse, 
aud șopte 'midușite, gliime vesele de-amâr, .. 

sto. -0 oâră de furtună cînd din eâritil arzător, 
pe cetâtea înundâtă focurile să crucesc; 
cînd nălicele de noapte prin râspinteni să 'ntilnesc, 
cînd strigdii ies din groâpă şi încâlecă pe drâci, 
și cind lina e mîncâtă de fliminzii virgolâci, 

VIII. 

Și furtuna, tot sporeşte... întunerecul e mâre, 
tinetul sub c6riiil negru biibuic în depirtăre,., 
Dar ce fiige la lumina tinui fulger ce licește ?..



cinevâ prin coridoire, furișindu-se pindeşte, . . 
oarecine pe la fişe să aride. zgilțiind,... 
Lampa tremură pe mâsă” și să stinge sfiriind!.., 

IA. 

Şi lumina tot zbueneşte, pe pămînt săntinden pături, 
tișile trosnese pe prăguri... și trosnind se dati în lături !.. 
Zornăind un skelst întră !,. fălcile î-i clănțănese, 
furios!.. din oarba-i fâță d6uî focuri strălucesc! 
Sâbia i să loveşte de-a lui glezne "nţepenite, 
mai subțiri și decit fusul, imicede și bortelite; 
iar pe Doștera lui titvă, galbănă ca de metâl, 

abi6 stă în ekilibru coiful sâii de generil; 
și pe piept, hîrzob de oâse, ţintuite să ciocnesc, 
caval&riile toâte pe-a lui oâse zăngănesc. 
De arșicuri prinse ?n ciiie și actima ruginiți, 
se tir&sc peste covoâre ai sei pinteni auriţi, 
și de tinul o cuntină;— negreșit s'a aninât 
cînd, în grâba lui cea mâre, din mormînt s'a aruncât, 
In alcov s'aude-un țipet!.........., 

one sasea (0UÎ unbre.se mișcâră!.,, 
Lina dâ pe Ia fereste... iar cucdșii cînt afâră!..
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Dumnezâii să te feriască — mal als în nopți de-acâle — 
de vedânii și de stâhii, și de visurile râle, 
ce te spărie aiâve, te trezese în tremurâre,. . 
tocina cînd ai trebuință de odihna cea mai mâre!



DUPA O LECTURA DIN HORAȚIU. 

Linqueuda tellus et domus 
et placens Uxor. 

Hor. 

>
 

—
_
—
 

ceius te uită "m urmă, aibi curâjul și priveşte 
cum în spâțiul prădalnic, în trecutul istovit, 
sub mincitina existenței ce tenşâlă şi glumeşte 
ânii tinercţei noastre ca un strop s'au risipit. 

Și oloâga bătrincţă, ne-a cuprins fără de veste, 
fruntea noastră altădâtă se "nălță ca un stejâr; 

azi căziiți pe povirnișul tinei vi€ți ce nu mai este, 
plingem soarta noastră jalnic și o plingem în zădâr. 

Rid de noi ghiduşii fâuni tologiți pe sub rogoize 
și priâpii muierâteci ce prin holde strijuiese ; 

zinele pe la izvoâre se ivesc și se glizeâză ; 

păstoriţele, păstorii tâinic rid şi se ghiontese, 

Inzadâr cotim cu griji sirtele mediterâne, 

şi de stincele ascunse. ca de-un sperjur ne ferim, 

de semiinul din pustie, de-a cetăților pareâne, 

mările înfuriâte înzâdâr le ocolim.
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De-am fugi în codrii tiinici ca o capră-adulmecâtă, 

saii cu-a vulturului âripi pe sub nouri de-am zburâ, 

pâlida ospătăreâsă, vergura nenduplecâtă, 

Moartea — ca să-i zic pe niime—ne ajunge şi ne ii. 

Vai! nici focul câre arde privighict pe la altire, 

ecatombele 'ntreite, tinerele juncă, votive, 

vigi şi lacrimi, sacrificii dâte cu inbelșugâre 
„m'aii înduplecât o clipă parcele nemilostive. 

Iceius, iubite oaspe, văd co să ne trebuiască 

" înti”o zi nefastă, sigur, într'o zi ce nu să știe, 
să lisim cu Gkii timezi și căstița părintească, 
pruncușsrii blinzi și rimeni și priclnica soție. 

Și din arborii grădinei cc-aii cresetit şi au rodit, 
și din vița. pâsă n rînduri pe corlăta aurie, 
ntimai cipar6sul jalnic, arbor palid şi kireit, 
va umbri mormîntul nostru pe a morților cîmpie. 

Și tăctiţi plecâ-vom singuri fără a ne mai întoarce 
pe acest pămînt pe câre noi atita Pam iibit; 
parcă vâd zbircita N6nă că din furcă nu mai toarce, 
parc” aud birfind luntrâșul barbar și neobosit.



EI în luntrea sa glodoâsă, cu lopăta sa fatâlă,- 
înbrincind sermâna ceită, a călcât injuri6s,. 

vOkii albe de mirâse, mantia, inperiâlă, 

laticlâvele de consuli şi triunful glorids. 

Iar din c6le patru unghiiiri ale lăimei stai ticsite, 
fel-de-fel, mii de popoâre aștept rindul să li vie; 
plinsul lor amâr loveşte țărmurile pustiite ; 
iâtă trec... actima alții ati treciit pentru vecie. 

Iccius, te vită "n urmă, aibi curâjul și priveşte, 
cum în spățiul prădalnic, în trecăâtul istovit, 
sub mincitina existenței co te nşâlă și glumeşte, 
ânii tinerâţei noastre ca un fum sai risipit.
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